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Hvis Nogen havde vovet den Paastand, at

Stilleby var en Storstad, vilde han have
vundet Hedaktor Jensens Velvilje og ved ham
været proponeret som Medlem af B\ madet, me-
dens han samtidig vilde være blevet udstødt af
det geografiske Selskab som Idiot, thi Stilleby
var en ganske lille By. beliggende ved Skov og
So. i en af Danmarks mest idylliske Egne. med
udmærket Torveskær og Aalefiskeri. som Pro-
kuratoren plejede at udtrykke sig. naar han
anbefalede et af de mange Smaahuse paa Fri-
jorden som herskabelig Villa.

Hvem havde grundlagt Stilleby.' — Ube-
kendt! Redaktor Jensen havde en lumsk Mis-
tanke til Esbern Snare, medens Pastor Jansen
mente, at Ansgar meget godt kunde have præ-
diket under en af de store Ege. samtidig med.
at han foruden Aalefiskeri døbte Hedninger i

Soen. Borgmesteren, som havde gransket Raad-
husets lønlige Arkiver, udtalte derimod som sin

sikre Overbevisning, at Byen var eremital .

et dunkelt Udtryk, men som ved hans sikre
Tone dog hk noget vist imponerende. Ifølge et

meget gammelt Munkeskrift, som Ingen uden
han kunde læse, havde den Égebul, der nu var
Lysthus i hans Have. i længs' irsvundne Tider
huset en længst forsvunden Eremit, hvis Navn
var Stilo. Han fik dog ikke ret længe Lov til

at leve som Træorm. thi Ryet om hans Hellig-

hed lokkede andre Eremitter til. og da de ikke

r
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alle kunde bo i hule Træer, byggede de et

Kloster og indviede senere dette og en Kirke
til St. Stilos Ære. Omkring dette Centrum rejste

sig saa (\cn lille idylliske By, hvor Aaleliskeri.

Messesang og Tørveskær dannede den daglige

Treklang, indtil Reformationen lejede alt bort,

undtagen Kirken og det gamle Munkeskrift i

Raadhusets Arkiv. Men. at Stilleby oprindelig
havde heddet Stiloby, derom var Borgmesteren
lige saa overbevist som at Kirkeklokkernes Rin-

gen til Solnedgang var den sidste Levning af

dets fordums Ave Marie.
Skønt man ikke kunde nægte Borgmeste-

rens Korklaring en vis Anerkendelse, var der
dog enkelte Tvivlere som mente, at Byens Navn
maatte staa i Forbindelse med de stille dybe
Skove, den store stille So og den stille frede-

lige Idræt som Byen drev. en Idræt, der nær-
mest maatte betegnes som et Stilleben i Ordets
eminenteste Forstand, thi trods Bedaktør Jen-
sens ihærdige Bestræbelser, kunde han sjældent
opdrive mere end een Nyhed om Ugen, og denne
bestod gerne enten i heftigt Tordenvejr eller

Ko druknet i en Mergelgrav . Kun een (lang
var der en Skandale med Bogholderen i Spare-
kassen og Købmand Rasmussens Husholder-
ske paa Stortorvet, men den levede Redaktøren
ogsaa af i ni Maaneder!

Kun fire Gange om Aaret kom Livets Farver
over den stille By. der om Sommeren slum-
rede i Skyer af solbeskinnet Støv, og 0111 Kfter-

aaret truede med at flyde ud i Dyndel til den
So, den skyldte sil Ophav. Paa de to Markeds-
dage forvandledes Torvet og dens brede Algade
til en broget Dyrehavsbakke, hvor Bonder og
Borgere tumlede sig i lystige Skarer, medens
Grundlovsdagen kaldte Omegnens Politikere
sammen for at bore Redaktør .lensen tale om
de Sumpe, hvori tlojres Snoge snoede sig. og fra

hvis Bredder man kunde hore Lakajerne boste
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— en skummel Hentydning til det Ridderkors
Borgmesteren havde faaet. Alen festligst af alle

Dage var dog den, hvor hele Byens Befolkning
med vajende Faner og klingende Spil drog ud
til Fuglestangen, for i den nærliggende Skov
at skyde den eneste Papegøje, som Byen ejede.

En saadan Fugleskydningsdag var en Mærke-
dag for Stilleby, og med en saadan begynder
vor Historie.

Hvem skulde være Fuglekonge? — Blikken-
slager Halling førte en god Riffel, men Køb-
mand Mallings var dog finere, og at faa en rigtig

fin Fuglekonge, det var Byens Stolthed. Man
havde skudt fra den tidlige Morgenstund, men
skønt det led mod Aften, var Pladen ikke faldet,

og derfor var Spændingen stor. GamleJomfruer
og ærværdige Bedstemødre stod i Dørene, Fat-
tighusets Lemmer flokkedes under det gamle
Lindetræ, og Byens barbenede Ungdom gallop-
perede afsted som Stafetter, thi den første Re-
porter om Sejren havde Redaktør Jensen lovet

en Tiøre.
En lyshaaret, laset Dreng kom farende som

en Raket: Borgmester har skudt Papegøjen«,
vrælede han, idet han vendte Mølle foran Re-
daktørens Port, og kort efterklang det i jublende
Kor gennem hele Ryen: Borgmester har skudt
Papegøjen«. Tre drønende Kanonslag hørtes
i det fjerne. Tonerne af Der er et yndigt Land
brusede dæmpet frem gennem Skoven; men
saa hørtes et underligt rullende Drøn, ledsaget
af høje Raab, og Alles Hoveder vendte sig mod
den Ende af Gaden, hvorfra Braget og Raabene
kom.

»Hurra! — der kommer de med Borgme-
steren,« raabte den lykkelige Reporter, men
tik i samme Øjeblik Næsen ned mellem Re-
daktør Jensens Trappetrin med et Brøl, thi ud
af Støvskyen kom et Par Heste i rasende Galop,
saa en halvsplintret Vogn som tilhørte Forpag-
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ter Møller, og endelig langte bort en enlig Skik-

Udse med en Vadsæk i Haanden. Skikkelsen
syntes at se efter Vognen som sin retmæssige
Ejendom, men Hestene fortsatte Løbet til de
naaede Købmand Mallings Gaard, hvor For-
pagter Moller plejede at tage ind. I ler var Porten
lukket, ogman kan derforikkefortænkede kloge
Dyr L, at de gennem Do ren brasede ind i Butik-
ken, hvor de stod med Forbenene paa Disken,
som vilde de bestille en Tønde Havre.

Næppe havdeden første Overraskelse sat si^'.

for der beredtes Stillebyerne en ny o^ ikke
mindre interessant.Vandringsmanden, som lidt

efter lidt viklede sijf ud af Støvskyen, viste sin

al væreen Fremmed, og en Fremmeds Ankomst
til Stilleby var en Begivenhed, langt sjældnere
end et Par Løbske Heste. Doktorens Hellektions-
spejl drejede si^ og fremviste paa sin blanke
Flåde Billedet af en ung Mand i hvide Henklæ-
der. Fløjels .lakke, og over denne en lys Støv-
kappe. Men hvad der mest imponerede de gode
Stillebyere var hans Hat, en stor bredskygget
Rembrandtshat, der sad kækt paa hans gul-

lokkede Hoved. Han j>ik langsomt, trækkende
lidt paa det ene Ben, men paa hans smukke
Ansigt tegnede si» hele Ungdommens friske

Frejdighed, saa at Ingen skulde have troet om
ham. at han var slynget afVognen for l'aa Mi-
nutter siden. Gennem en hel Spidsrod af Øjne
vandrede han uforknytop ad i\cn solbeskinnede
Gade, Og drejede saa nr(.\ ad den lille Gyde, som
førte til Skovsoen. Han hed Aage Vang og var
Kunstner.

Medens Forpagter Mollers Kusk. under
Gadeungdommens Jubel, tik Hestene klarede
Ira Købmand Mallings Disk. vandrede Aage
videre gennem den smalle (lyde. fulgte Sten-
gærdet med dets Rosenranker og Brombær,
skod Genvej over Vænget, og naaede efter l'aa

Minutters Forløb dvn halvmørke Skovsti, der
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som en Løvramme omsluttede Soens Spejl. Her
standsede han lidt. »ned sit Hoved og udbrød
med et Sideblik til Byen: Idioter! Saa fulgte
han langsomt den bugtede Sti i det faldende
Tusmørke, indtil han pludselig ved en Krum-
ning opdagede en Bænk, hvorpaa der sad en
sværlemmet Herre og en sirlig ung Dame, begge
i en meget fortrolig Stilling. Ved Lyden af hans
Skridt rejste Herren sig hurtig og forsvandt
uden at sige Farvel, medens den sirlige unge
Dame pludselig fik meget travlt med at iagttage
et eller andet Luftsyn ude over Søen.

Aage var træt, hans Hoved smertede, og
med et god Aften kastede han sig paa Bænken
og tørrede Sveden af sin Pande. Den sirlige

Dame besvarede blot hans Hilsen ved at vise
ham det halve af sin Byg, hvorved Luftsynet
forsvandt.

Aage mærkede godt, at han generede; men
for at berolige hende bojede han sig forover
og tegnede i Jorden med sin Stok. Damen gjorde
en utaalmodig Bevægelse, legede med sin Para-
sol og gav sig saa ogsaa til at tegne. Der blev
en lang Pavse, hvori de begge følte, at Bænken
egnede sig bedst til at huse en Eneboer, men
ingen af dem følte Lyst til at gaa.

Under denne trykkende Stilhed kom Tan-
kerne og gik, lydløse, lynsnare Depeeher fra
en indre Verden, der laa skjult for Alle.

Aage faldt fra Tanker hen i Drømme, i Syner
fra en gammel, længst forsvunden Tid. Han
mindedes, hvorledes han som Barn havde leget

under disse Bøge, hvorledes han som Dreng
havde iisket fra Baadebroen derhenne, og plud-
selig, som dukkede det op af Søens Siv, stod
der en lille Pige ved Siden og bad ham bøn-
ligt om at sætte de sprællende Pisk i Frihed.
Saa gled han og Billedet hen over Søens spejl-

blanke Vand, gennem solvarme Skove, hvor
de plukkede Nødder og Brombier, indtil de
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landede i Præstegaardens Have under duftende
Linde og summende Hier. Her i det dunkle
Lysthus havde lian hjulpet at pynte hendes
Dukker, indtil han selv blev som en Dukke i

hendes Ilaand. Aar for Aar var han vendt til-

bage,AarforAarhavde Hi Ilede ti den gamle stille

Præstegaardshave med større, næsten sugende
Magt draget ham til sig, og nu, da han ikke
havde været der i hele lem Aar. nu. da Poula
ikke kengere var den lille, men den store, den
skønne Poula, hvad tænkte hun nu? — Og han
sukkede saa dybt, at Damen vendte hele Hyg-
gen til.

Ogsaa hos hende arbejdede Tanketelegrafen
og tegnede sine Cifere paa den let rynkede
Pande under den lyse Sommerhat; men de gik
ikke som Aages i stille, vemodige Holger, der
drog Fortiden frem al' sit Skjul — nej, de ar-

bejdede i Nuet, urytmiske, heftige, næsten fe-

brilske. Depechen paa hendes Pande var let at

læse, den lod i Korthed saaledes: »Nej, hvor
det dog er ærgerligt at blive forstyrret i det mest
ubelejlige Øjeblik! — Jensen var lige ved at er-

klære sig — ja. det ved (ind han var. — Og
saa kommer den Vagabond! (lud maa vide. hvad
det er foren Fyr? — Rimeligvis Maler, det kan
man da se paa Hatten - altid skal de gaa
med saadanne skrækkelige Hærebore. — Gud. at

Jensen netop skulde sætte mig Stævne her. hvor
der baade er Folk og Skruptudser, og hvad vil

han sige, hvis jeg 1)1 i ver siddende her med Menne-
sket"' — Han maa jo til sidst tro, at jeg koketterer
med det Mandfolk. — (lud, det skulde da ikke
være ham. som Poula talte om. saa har hun
rigtignok en lin Smag. den gode Pige! Saa.
nu stopper han (ind hjælpe mig en Pibe!
Næ, det er ikke til al udholde! .leg risikerer,
han bliver siddende Natten over! Og Frøkenen
tabte sin Parasol, idet hun gjorde en utaalmodig
Bevægelse. Aage vilde tage den op. men da hun
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i det samme ogsaa bojede sig efter den, maatte
han gøre en hastig Bevægelse for at und-
gaa et Sammenstod. Piben fløj fra ham, og en
Regn af Funker styrtede ned over hendes hvide
Sommerkjole.

Hun gav et lille Skrig, rystede Funkerne bort,

men da Aage vilde hjælpe hende, stodte hun
ham fra sig med et Udbrud, der for hans Ører
lød som Klodrian! og sank saa atter tilbage

paa Bænken.
Aage gjorde en Undskyldning og gik; men

da han ved Stiens næste Bøjning forsvandt for

hendes Blik, slog hun Hænderne sammen og
udbrød: Gud, sikkent et Mandfolk, og sikken
en Hat!

Paa den modsatte Side af Søen laa den gamle
Herregaard Skovly , som Aages Onkel havde
i Forpagtning. Han var en af disse djærve, lige-

fremme Landmænd, for hvem Heste ofte ere
vigtigere end Mennesker, og da Basmus Kusk,
trods det faldende Mørke, endnu ikke var kom-
men, blev han urolig baade for Aage og Hestene;
thi de sidste var ikke rigtig kørte til, og det
var for den Sags Skyld hans Søstersøn heller
ikke.

Hvor Fanden bliver de af, mumlede han,
medens han fra den høje Stentrappe stirrede

ud gennem Tusmørket. De Brune er ikke til

at lide paa, det sagde jeg til Rasmus, da han
spændte for. Naa der kommer En — men hvad
Fanden er det, det er jo Aage! — Hej Aage,
Godaften, min Dreng! Hvor Pokker kommer
Du fra? Hvor er Vognen, og hvor er Bæsterne?«

Vognen ligger i Grøften, og Hestene gjorde
et Besøg i Købmand Mallings Butik/ sagde
Aage, idet han rystede Onkelens fremstrakte
Haand. Jeg selv kunde godt have knækket min
Hals med det samme.
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Kom Dyrene til Skade? spurgte Møller
hastig. Vognen kun det være det samme med.

Jeg veed det ikke: men der kommer Has-

mus trækkende med dem. saa kan Du jo selv

se ad.

Aage gik ind i Forstuen og lagde sin Vad-
sæk fra sig: han svides ikke. at denne Mod-
tagelse var saa hjertelig som i gamle Dage,

men det kom af, at han som Københavner ikke

kendte Værdien af to fuldblods Hopper, sum
havde taget Præmie ved det sidste Dyrskue.
Lidt efter kom Medier farende tilhage med Ud-
raabet Den Nærmer har faaet en Rift i Hoven.
men ellers fejler de min Salighed4ngen Ting.

og idet han omfavnede sin Søstersøn, fortsatte

han: Du er en Knop, Aage! Du holdt paa dem
til det Sidste! Kom nu ind og faa Dig et or-

dentligt Foder! Det kan Bæsterne sgu ogsaa
trænge til. og Hasmus har jeg givet en Over-
haling, kan Du tro. De Heste vilde jeg ikke have
mistet for meget i Verden, men lad os nu kom-
me til Bords, jeg tror, at Ane har kvalt

nogle Duer til os, og siden skal vi have Nyt
fra København og en Dragontoddy.

Da Onkel Moller kom tilhage fra sin sæd-
vanlige Aftenrunde, forte han Aage ind i sit

Arbejdsværelse eller Kontoret, som han kaldte

det, hvor Ane havde dækket et ret festligtToddy-
bord. Aage saae sig om og undrede sig næsten
over, at Alt idet gammeldags Værelse stod lige

saa uforandret som for fem Aar siden. Det var
de samme høje, hvidmalede Reoler med Bøger,
deraldrigblev heste.og Landbrugstidender,hvis
økonomiske Indbinding bestod i et rødt Bændel
om hver Aargang. Onkel var aahenhart ikke

Æstetiker; men at han dog interesserede sig for

Noget, viste de to store Vægopstillinger, hvoraf
i\v\\ ene prangede med blanktpolerede Hidsier.

Stigbøjler og Seletojsheslag. medens (\vn anden
fremviste et helt Arsenal af Rifler, Jagtbøsser



19

og Fangstknive, stort nok til at gjøre det af
med Vildtbestanden paa hele Sjælland. Et Binde-
led mellem disse Herligheder dannedes af et

perlebroderet Pibebrædt, hvorpaa der hang en
udvalgt Samling af Merskummere. hvis Sølv-
beslag blinkede i Lampelyset. Moller udvalgte
en at de største, stoppede den omhyggeligt, og
idet han kastede sig i sin højryggede Lænestol,
skrævede han ud med begge Ben og lod Tobaks-
røgen forme sig til blaalige Ringe, hvoraf han
blæste den ene igennem den anden med en
forbavsende Færdighed.

Kan Du gjøre det? spurgte han overlegent.

Nej,' svarede Aage.
Det kan sgu ogsaa være det samme, for

det horer dog til de brødløse Kunster; men
jeg har Pinedød øvet mig derpaa et helt Aar,
inden jeg kom saa vidt. Jeg har jo ikke an-
det at bestille saadan om Aftenen, og siden
din salig Tante døde, falder de mig dobbelt
lange; hun læste dog lidt for mig engang
imellem.

Moller sukkede, og Aages Sind fyldtes af en
smertelig Vemod. Denne Tante havde været
hans anden Moder, kærlig, opofrende, jublende
ham imøde hvergang han kom. Nu laa hun
paa den gamle Solby Kirkegaard, som et blegnet
Minde om lykkelige Dage.

Der blev en lang Pavse, hvori de blaa Ringe
langsomt vandrede igennem hverandre.

Naa, gamle Signetstikker! busede Møller
pludselig op, bland Dig en Toddy og lad os
saa hore Nyt fra Kobenhavn, herude lever vi

jo som i Noah Ark, og de Rlade Duen bringer,
er sgu det bare Løgn.

Der gik en let Skygge hen over Aages An-
sigt. Ordet Signetstikker havde været et af
Tantens Kælenavne; men i Onkelens Mund
fik det ligesom en haanlig Klang, og til Møllers
Forbavselse udbrød han lidt heftig:
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Aa, kald mig ikke Signetstikker, det er jeg
jo ikke niere!

HvadFa'en er Du da, Dreng.' spurgte Mol-
ler forbavset og lod Piben synke.

Se her! sagde Aage stolt, idet han rakte
Onkelen et rødt Salians Etui.

Moller aabnede det og udbrod forbavset.
Hvad Fanden er det for en Skilling? En lang-

benet Engel mellem tre Sukkertoppe — sælger
han grønne Kranse? Hvor har Du faaet dvn
fra?

Aage lagde sig tilbage i Stolen og sagde med
ungdommelig Selvfølelse: I Aar, kære Onkel,
tog jeg Akademiets store Solvmedaille; min
nøgne Figur var den bedste.

Din nøgne Figur, udbrod Onkel Moller
forbavset. Stiller I da nøgne ligesom ved Ses-
sionen?

Nej, kære Onkel, sagde Aage smilende,
vi modelere en Figur efter nogen Model, min

var en kvindelig.

En kvindelig, udbrod Moller højligen in-

digneret. Det er jo noget Svineri at hule unge
Mennesker sidde og glo paa et nøgent Kvind-
folk..

Det tænker vi Kunstnere slet ikke paa.
Under Arbejdet tænker vi kun paa det.*:

Vi Kunstnere! vrissede Onkel Moller. Saa
Du vil være Kunstner?

.la, det er det Eneste, jeg foler Kald til.

Ja, jeg tænkte det Pinedød nok, da jeg saae
Dig komme med den Faldehat! Men hor. veed
Du li vad. Aage. det bliver der min Salighed ikke
noget af, saa Længe jeg lever. Du kan laane en
af mine hvide Sommerkasketter — den Hat
vil jeg ikke se for mine Øjne. Kunstner! .lo.

det manglede bare.
Hvorfor maa jeg ikke blive det? spurgte

Aage i en nedslaaet Tone.
Hør nu, Aage. sagde Onkelen, idet han ryk-
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kede nærmere til ham og med overbevisende
Kraft bearbejdede hans Skuldre med sin Pibe-
spids, »hvorfor har Dn ikke skrevet til mig
om dette Kunstnerleben før? Hvorfor har Du
rendt paa Akademiet i Stedet for at arbejde hos
Gravøren?«

»Jeg har gjort begge Dele, og naar jeg ikke
har skrevet til Dig derom, saa var det, fordi

jeg vilde gjøre Dig Ære. Jeg var saa stolt, saa
lykkelig da jeg kom med min Medaille; jeg

troede rigtig at berede Dig en Overraskelse.«
»Ja, det har Du pinedød ogsaa naaet,« af-

brød Onkelen; »men liere af det Slags skal jeg
have mig frabedt. Jeg troede Dig vel i Havn,
og saa styrer Dn lige ud i aaben Sø, hvor de
fleste af den Slags Skuder er gaaede tilbunds.«

Men naar jeg nu føler, at det er mit Kald,«
indvendte Aage.

Aa, tal ikke om Kald ! Du er jo ikke Præst.
Sig hellere, at Du ikke har Lyst til at drive
et ærligt borgerligt Haandværk, der kunde
sikre din Fremtid. Som alle unge Mennesker
har Du naturligvis Hovedet fuldt af vilde Planer
om at blive noget Stort, rimeligvis en anden
Thorvaldsen; men dertil skal der mere end en
Hat. Hvem borger for, at Du har Talent, fordi

Du kan klaske et nøgent Kvindfolk op i Ler,
og selv om Du har gjort det, hvad saa? Jeg
vilde s'gu før blive Stenhugger paa Landevejen,
end Billedhugger i Danmark. Hvem køber Sta-

tuer her i vort lille Land, hvor en Kunstgibser
næppe kan leve. Men Du vil naturligvis rejse til

Paris, til Horn, ja maaske til Grækenland.«
»Ja, jeg har tænkt derpaa,« sagde Aage med

tindrende Øjne, »det maa være dejligt.«

»Ja dejligt, ikke sandt, at sætte sin Smule
Mødrenearv overstyr, og saa komme hjem med
et tungt Sind og en let Pung. Veed Du hvad,
Aage, en brudt Kunstnerbane er noget af det
tungeste, der kan times et Menneske, og der
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er ;il Rimelighed for, al det vil blive din Lod.
Hvorledes gaar det vores Billedhuggere? Nogle
Enkelte naa frem til Maalet, og selv de kan
dø i Fattigdom og Elendighed, som denne Bide-
feldt der druknede sig i sorte So af Nærings-
sorg. Hvad skal det saa blive til med de Andre,
der ikke gjør Lykke'.' De bliver i det højeste
Stenhuggere, Gibsere eller Drukkenbolte. Nej,
nej Aage, endnu er jeg din Formynder og giver
aldrig mit Minde dertil. Siden kan Du sejle

din egen So. men saa maa Du ikke vente Noget
al' mig, og Moller bankede Piben ud med en
Voldsomhed, saa Gnisterne log benåd Gulvet

Der blev en lang Pavse, under hvilken Moller
stoppede en ny Pibe ogderpaa maalte Værelset
med lange Skridt som en Love i sit Bur.
Aage s;id med bojet Hoved og taarebhendede
Øjne; alk' lians Illusioner laa dode. som de
slukkede Gnister af Onkelens Pibe. Lidt efter

lidt kom Moller atter til Bo og satte sig paa
ny i Lænestolen. Han tog nogle mægtige Drag
al sin Toddy, dampede voldsomt, dog uden at

hengive sig lil sin Yndlingskunst, og udbrod
saa: Xaa. hvad Nyt Ira Kobenhavn'.'

Jeg veed Intet, svarede Aage med dæmpet
Stemme, det Bedste, jeg vidste, det jeg havde
glædet mig saa inderligt til. bryder bu Dig jo
ikke om.

Møller brummede noget i Skægget, tømte
sin Toddy, blandede sig en ny og sagde lige-

som for at afbryde den pinlige Tavshed: Naa.
siden Du har l'aaet Mulepose paa, saa skal jeg
pinedød fortælle Dig Nyt. Den store Præmieso,
som Du veed jeg fik ovre Ira England, har
l'aaet tretten ('.rise. og de levede sgu Alle und-
tagen En. (iartnerens Ane er bleven forlovet
med Forvalter Mikkelsen ovre paa Ravnstrup,
<>g i Gaar fangede jeg en Gedde paa 21 Pund.
I forrige Uge var der Andejagt paa Stillebj
So: dn- skod jeg II Ænder og en Odder.



23

Nu skal Du bare hore, hvilken durkdreven
Rad det Bæst var.

Og nu var Onkel Moller i sit Element. Den
ene Jagthistorie afløste den anden, og da han
havde tomt sin tredje Toddy, syntes disse at

have mildnet hans Sind, thi han udbrod plud-

seligt i et: Hvorfor Fanden ler Du ikke? Jeg
synes sgu, det var grinagtig nok.

Aage hævede sit smukke Ansigt i Vejret,

saae sorgmodig paa Onkelen og sagde: Nej.

Du har ganske taget Humøret fra mig.«
Der var noget saa blødt i Tonen, og tillige

noget saa vemodig resigneret i hans dybe
morkeblaa Øjne, at Moller uvilkaarlig min-
dedes sin afdøde Soster, og han mumlede ved
sig selv: Stakkels Dreng! Hvad Fanden skal
jeg dog stille op med ham".'

Aages fine Ore havde opfattet dette Hjerte-
suk, og han prøvede paa at gjøre et sidste

Forsøg.
Maa jeg gjore Dig et Forslag? spurgte han.

Møller saae blidere paa ham og sagde: Skal
vi nu til det igen? Naa, saa kom med det.

Du maa ikke tro, kære Onkel,« fortsatte

Aage. atjeg er utaknemmelig, eller vil gjøre Dig
imod. Jeg veed, at Du efter Moders Død har
sørget for mig som en Fader; men den Stil-

ling, hvori Du anbragte mig, var en Mellem-
ting af Haandværk og Kunst, og den sidste

fik lidt efter lidt Overtaget. Du veed ikke, hvor
trælsomt en Gravørs Arbejde er. Fra Morgen
til Aften sidder han bojet over Bordet med
Lupen i Ojet og Gravstikken i Haanden. Møj-
sommeligt graver han Spaan paa Spaan ud
af det blanke Metal, som blænder hans Øjne
og svækker hans Syn, saa tusinde Ildfluer til

sidst dirrer i Luften. Og hvad er det saa for
et Arbejde, som gjør Haanden træt ogAanden
sløv? Dørplader, Signeter, og dumme Forsirin-
ger til de saakaldte Pragtbind. Med ærlig Flid
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har jeg stridt mig gennem alt dette og jeg

er nu en dygtig Gravør, men det er mig ikke
nok. En Dag kom Professor Krog, Du veed
nok ham, Møntmedailløren, op paa Værkstedet,
han saa mit Arbejde, fandt det godt, men ran-

dede mig til at gaa paa Akademiet, hvis det
skulde blive til noget. Jeg fulgte hans Raad, og
nu da jeg har taget den store Sølvmedaille. var
jeg oppe hos ham; men jeg vil ærlig tilstaa

Dig det, ogsaa lian havde Betænkeligheder ved.

at jeg blev Billedhugger, skont af andre
Grunde end dine; han raadede mig til at blive

Medaillor og lovede at vejlede mig i sin Kunst,
hvis Du ikke havde noget derimod. Og det har
Du vel ikke, kære Onkel! Vi har haft Medail-
lorer af høj Rang, Arbien, Gianelli. Christen-
sen og flere Andre, som er blevne Professorer
ved Akademiet og har vundet sig et Navn.
Professor Krog mente, at han kunde skalle

mig en Ansættelse ved .Monten. og naar han
engang gaar bort, kan jeg mulig blive hans
Efterfølger. Selv om Alt skulde gaa galt. saa

kan jegjo altid tage fat paa Gravørhaandværket
igen. Men lad mig prøve min Kunstnerballe
først, lad mig komme bort fra dette skrækkelige
Perlestikkeri hos Gravøren. Kære Onkel, jeg
beder Dig saa inderlig derom.

-

Møller rejste sig, gjorde et Par Omgange op
Og ned ad Gulvet, tog saa sil (das og stødte det

mod Aages med det Udbrud: Skaal Du gamle
Møntmedaillør. Gid jeg maa opleve at se Dig
som Professor! Aage vilde omfavne ham. men
Møller strøg en Svovlstik, tændte sig en ny Pibe
Og sagde. Lad det være; nu snakker vi ikke
mer om det. i Morgen skriver jeg til Professor
Krog og melder ham. at Du er et Asen.

Resten af Aftenen forlob lige saa fornøjeligt,

som den var begyndt Sørgelig, og da Aage stod i

det velkendte Gæsteværelse, nikkede ban td sin

Tantes Portræt og sagde : Havde Du levet, hav-
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de Onkel nok givet sit Samtykke; nu maa jeg

nøjes med at være kommen halvvejs til Maalet.«

Han tog Lyset og stirrede længe paa det
kære, velsignede Ansigt, hvis Læber saa tidt

havde sagt ham venligt Godnat. Det flød over
BERGSOE : FALSKMØNTNEREN
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i hans Drømme, da Søvnen lukkede hans Øjne,
men ved Siden af hendes dukkede et andet
Billede frem, en ung, livsl'iisk Pige. den samme,
som havde staaet paa Broen og bedt ibr de
sprællende Fisk: havde hun glemt ham, eller

skulde han sejre?

Den meste Morgen vaagnede Aage med en
dygtig Hovedpine; men om den skrev sig fra

Toddyen eller det Stod, han havde faaet ved
Væltningen, vidste han ikke. En Tur paa Søen
vilde gjøre godt. og Maalet var naturligvis Sol-

by Præstegaard, Hjemlandet tor alle hans
Drømme.

Han gik ned til Soen, hvis Overflade kru-
sedes af en let Brise, løste Baaden, og snart

efter gled den som en Maage ud af de høje
Siv, hen over det graalige Vand. Han lagde sig

mageligt til Rette med Rorpindeni Haanden, og
alt som han gled frem, (lukkede hans Barn-
doms Syner op paa ny, som gamle Bekendte
der hilste ham velkommen. Hist laa Bøgø med
sin brede Bræmme afhøjstammede Boge. skarp-
tegnede mod Horisonten, saa kom Skjold mes
med sin gule Banke, men hengst ude skimtede
han Solby Præstegaard, og højt over denne
Kirken, hvis gyldne Fløj glimtede som en
Stjerne. O. hvor han længtes etter Poula!

Saa gled han atter ind mellem Sivene mod
i\vn lave Landingsbro. og med et Spring stod

han i Præstegaardens Have. tæt ved det gamle
Lysthus, hvor han og l'oula havde tilbragt saa

mange lykkelige Timer. Paa Bordet stod en
Skaal med Roser; men hvorfor vare de saa

falmede, næsten visne? Det lignede hende ikke,

hun plejede jo hver Morgen at ordne en Buket
til Minde om sin Moder. Langsomt gik han
op gennem Haven. Alt ton-kom ham saa dødt,
saa stille, selv Lænkehunden tav, og med en
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underlig beklemt Følelse bankede han paa den
lukkede Havestuedør, men Ingen aabnede den.
Han tloj ind i Gaarden, op ad Stentrappen, og
ringede paa. Efter lang Venten kom en Pige
og meldte ham trevent, at Provsten var taget

til Kobenhavn med Frøkenen og hendes Tante.
De var til Guldbryllup og kom forst hjem om
fem Dage.

Der stod han! — Alle hans Drømme, alle

hans Illusioner brast, som Boblerne havde bri-

stet under hans gyngende Baad, thi om otte

Dage skulde han atter være i Kobenhavn, og
i hele fem skulde han ikke se hende. Lang-
somt drev han ned til Baaden, satte Sejl og
strøg ud gennem de tætte Siv. der haanende
slog ham i Ansigtet. Den lette Brise var vokset
til Blæst, der drev tunge Regnskyer op over
Skoven. Alt syntes at være ham imod, selv Vin-
den. I lange Kryds maatte han kæmpe sig op
imod den, og da han endelig naaede hjem, var
det langtover Middag. Onkel Moller var gnaven
over, at hans dejlige Gedde var bleven kold,

og Modtagelsen var derefter.

Aldrig i nogen Sommerferie var fem Dage
krøbne saa langsomt afsted som disse. Aldrig
havde han kæmpet en saadan Kamp mellem
Frygt og Haab, og aldrig havde han befundet
sig saa ilde. Han følte en underlig Mangel paa
Beslutningsevne, en nervøs Slaphed som efter

en Morfinrus — han maatte dog have slaaet
sit Hoved, da han væltede. Træt og tavs van-
drede han om ad de kendte Skovstier langs
Soen, men de forekom ham indestængte og
melankolske. Det var, som laa der et Slør over
det Hele, og der kom først et Pust af Befri-

else, da Onkel Møller en Middag udbrød:
»Naa Aage, hører Du ikke snart op med at

fange Rejer? Provst Possel er kommet hjem.
Du skulde tage en Tur til Solbv og muntre
Dm lidt.
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»Onkel, maa jeg faa en Hest?, spurgte Aage
med usædvanlig Energi.

"En Hest! udbrød Onkel Moller og tabte

af Forbavselse Gaffelen. Hvad Fanden vil Du
med den?«

»Ride, naturligvis.«

»Det bliver s'gu et net Syn,<- sagde Onkel
Møller; men det er det samme. Du skal faa

en Hest! Og idet ban rev Vinduet op. tord-

nede han ud i Gaarden: »Læg op paa Malke-
maren!« Og idet han vendte sig mod Aage, til-

føjede han: Den vælter Du ikke med.
Uagtet Aage ikke følte sig synderlig smigret.

var han dog glad ved, at Onkelen havde op-
fyldt hans Ønske. Han var i dvn Alder, hvor
det forekommer En kavalermæssigt at vise sig

til Hest; men da Malkemaren holdt foran Sten-

trappen, nedstemtes hans Forventninger be-

tydeligt. Den saa sky paa ham med sine matte,

melankolske Øjne, lagde Ørerne først frem. saa

tilbage, som var dvn forbavset over at se En,
der endnu vilde ride den. og gjorte saa et ner-

vøst Sidespring, da Aage satte Foden i Stig-

bøjlen.

Naa, op med Dig. raabte Onkel Møller,

»jeg tror s'gu den er bange for Hatten! Ho,
ho, Gamle, staa lidt! Aage benyttede det gun-
stige Øjeblik til at svinge sig i Sadlen. Møller
langede ud efter Malkemaren med sin Stok,

og opmuntret ved dette Tegn paa Deltagelse,
travede dvn gamle Hoppe ud gennem Lade-
porten i en Gangart, som endog forbavsede
Staldkarlen. Saaledes gik det el Stykke ud ad
Vejen i et ganske rask Trav. men saa viste

der sig pludselig en Vanskeligbed. En Mark-
vej slog af til bojre. og i det høje Klover l;ia

Gaardens Besætning og tyggede velbehageligt
Drøv. Trods alle Aages Bestræbelser slogMalke-
maren ind ad Markvejen, og da i\vn havde naaet
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»Hvad Fanden vil Deher?« skreg Per Røgter.
»Jeg vil slet ikke her, jeg vil bare ud igen,«

svarede Aage.
»Saa læg Læggene til og kild hende under

Maven med Hælene,« raabte Per Røgter, »saa
render hun nok.«

Aage fulgte Raadet, og Virkningen var for-

bavsende; thi Malkemaren satte af i en Galop
der viste, at den endnu havde bevaret sine

Erindringer som Væddeløbshest. Endelig stand-
sede Farten, og i et træt, melankolsk Trav
svingede den med Aage ind i den gamle Præste-
gaard, hvor han temmelig lettet overgav den til

Staldkarlen.
»Er Provsten hjemme?« spurgte Aage.
»Jøsses ja, og her er Fremmede ovenikøbet,«

svarede Staldkarlen og pegede paa en let Gig,

som holdt henne i Gaarden.
»Fremmede!« mumlede Aage, »jeg tror da

ogsaa, Alt har sammensvoret sig imod mig.«
Hans prøvende Rlik fløj rundt i Forstuen,

men fandt kun Provstens gamle Kavaj og Poulas
Hat — det maatte altsaa være Visitter. Paa Drag-
kisten laa en friskbunden Gravkrans, og me-
dens Aage halv ængstelig betragtede den, stak
Tante Malle sit Hoved ud ad Døren og udbrød:
>I du Forbarmende! kommer De nu ogsaa?«
hvorpaa hendes Hængekrøller forsvandt bag
Døren.

Det var en besynderlig Modtagelse! Imid-
lertid samlede Aage hele sit Mod, aabnede Døren
og traadte ind med en Frejdighed, som røbede
godt Komediespil.

Hans Rlik gennemfoer som et Lyn den halv-
mørke Havestue, Poula sad ved Vinduet og kom
ham imøde med et formelt : Goddag, Hr.Vang,«
som ganske tog Vejret fra ham og bevirkede,
at han overhørte den paafølgende Præsentation.
Denne gjaldt først og fremmest en sværlemmet
Herre, som næsten fyldte Præstens gammel-
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dags Sofa. Han var iført en graa Sommer-
dragt, brungule Sportssko o« brandrøde Hand-
sker,som betydeligt syntesatgenereham. Klemt
op i det andet Sofahjørne sad en elegant kø-

benhavnsk Dame og legede koket med sin

Parasol.
Aage kendte dem straks — det var Parret

fra Bænken.
Xaa. min kære Aage. det gjorde mig sande-

lig ondt. at De gik forgæves i Torsdags: men
Guldbryllup, ser De en saa sjælden Fest.

Og Provsten undersøgte megetomhyggeligt sine

Negle, medens han knækkede med Knoerne.
Ja. det var da godt. at den Lystighed fik

Ende. ytrede Tante Malle, idet hun rystede
sine Hængekrøller og sendte Sofaparret et

Blik. som ønskede hun at gjøre Ende paa dem
begge. Den sværlemmede Herre lod sig ikke

i mindste Maade afficere, han maalte Aage med
et prøvende Blik og sagde i en overlegen Tone:
Jeg synes, jeg skulde have set Dem før som
Dreng, forekommer det mig.

»Saa er det temmelig længe siden, svarede
Aage.

Aa. det synes jeg dog ikke. De er vel lige

bleven Student".'

Nej. jeg er Kunstner, sagde Aage med
Selvfølelse, og uddanner mig for Tiden til Me-
daillør.

Naa, saaledes. udbrod den svære Herre
og ringlede med sin Uhrkæde. Det er et meget
tarveligt Haandværk, synesmig. Hvem Pokker
bryder sig nutildags om Medailler; undtagen
dem man drikker til.

Blodet foer Aage til Kinderne. Poula sendte
ham et Sideblik fra Vinduet, og han svarede
rask: Det er muligt dem. De beskæftiger Dem
med.

fil en vis Grad, ja. For saa vidt De sigter

i il Afholdssagen, som er en af de taabeligste,
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der er kommen frem i vor Tid. Jeg skal være
den sidste, der nægter den fattige Mand sin

Snaps, saa længe de rundbugede Grosserere
og vore fede Jorddrotter fylder sig med Cham-
pagne og Madeira. Har De læst Stillebyposten

for i Gaar, min unge Ven".'

Jo. svarede Aage, tilfældigvis; det er ikke
noget morsomt Blad.

Den svære Herre trak de buskede Øjenbryn
sammen og saae hvast paa Aage. idet han
spurgte: Fandt De da ikke den store Leder
om Afholdssagen morsom ?

Nej,« udbrod Aage. jeg syntes, det var
noget ugudeligt Vaas og Løgn tilhobe. De
drikker jo herude som Svampe.

Det gav et Knæk i Præstens gamle Sofa-
fjedre; den svære Herre foer op med et Spring,
og idet han majestætisk slog ud med højre
Haand, tordnede han:

Min Herre! Agtelse for den Mands Hus
hvori jeg befinder mig, og Ærbødighed for de
Damer som omgiver mig, forbyder mig som
Gentleman of the press at give Dem den Tug-
telse, De fortjener; men De skal hore nærmere
fra mig!«

Med disse Ord foer den svære Herre ud ad
Havestuedøren, efterfulgt af den sirlige Dame,
som under Udbrudet: Gud, Jensen, gjør bare
ingen Ulykker,« stræbte at holde ham tilbage.

Men Jensen var en Mand af Principer; med et

ironisk Ulykker! forsvandt han gennem Have-
langen, og den sirlige Dame gik samme Vej.

Der blev en andagtsfuld Tavshed, under
hvilken man hørte Provstens Knoer knække
som en Cri—Cri, medens Tante Malles Hænge-
krøller virrede som Smaasnoge. Kun Poula
forholdt sig rolig; men der kom et Udtryk i

hendes Ansigt, som gottede hun sig inderligt

over det Hele.
»Det gjorde De ved Gud i Himlen godt, ud-
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brød Tante Malle, medens Provsten smaanyn
nende trak si<^ tilbage til sit Studereværelse.
-Kilers havde vi maattet trækkes med dem den
hele Aften.

Hvorfor blev han saa vred? spurgte Aage
naivt.

Poula brast i Latter, men Tante Malle sagde

:

»Kender De ham ikke? Det varRedaktørJensen
fra Stilleby. Jo, det var en net Forlovelsesvisit!

Nu har De ham til Fjende for Livstid, og vi,

som skulde have været paa Kirkegaarden —
Gud! Kyllingerne brænder vist paa, Ane er jo

ikke i Kokkenet!
Næppe havde Tanten forladt Værelset, før

Poula sprang op, ilede hen imod Aage. og idet

hun greb hans Haand. sagde hun med denne
troskyldige Inderlighed, som han kendte saa

godt fra gamle Dage: Goddag, kære Aage!
Nej, hvor Du er blevet stor og og vel-

voksen, føjede hun rødmende til, jeg kendte
Dig næsten ikke.

Var det derfor, Du kaldte mig Hr. Vang?
spurgte han smilende.

Åa ja, det kan Du jo gerne tro. saa naiv

som Du er; men vil Du vide den egentlige

Grund, saa var det dem der,< og hun pegede
hen imod Sofaen. Havde jeg budt Dig et hjer-

telig Velkommen som nu, kunde Du i Morgen
have læst i Stillebyposten : Fashionabel
news. »Efter Forlydende er en Klodrian fra

Kjobenhavn, Medaillør Aage V., bleven forlovet

med den smukke Froken Poula P. i Solby
Præstegaard. Og det vilde dog være en for-

skrækkelig Historie!
Aage følte ligesom el Stik i Hjertet ved disse

Ord, men endnu værre blev det. da Tante Malle

i det samme aabnede Døren og aandelos ud-

brød: Gud Poula. nu skal Du bare høre! Kyl-

lingerne var ganske rigtig brændt paa, ogveed
Du hvorfor".' fordi Ane nar forlovet sig med
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denne Sadelmagersvend; jeg fandt hende nede
i Folkestuen, hvor hun sad og kyssede ham
istedet for at vende Kyllingerne. Og saa kan
Du tænke Dig, da jeg foreholdt hende det
umoralske i hendes Opførsel, sagde hun op
til Fardag. Nu mangler det hare, at Du skulde
gjøre det samme.«

Mener Du sige op eller forlove mig?« spurgte
Poula med et Smil.

»Naturligvis det sidste, for saa varderikke
en Kat til at hjælpe mig.«

»Saa kan jeg herolige Dig, lille Tante. At
forlove mig er det Sidste, jeg vilde gjøre.«

Det gav atter et Stik i Aages Hjerte, og han
sendte Poula et ligefrem bedrøvet Blik. Hun
lod slet ikke til at bemærke det og sagde mun-
tert: »Gaa Du blot ud til dine Kyllinger, Tante!
Jeg skal straks komme og hjælpe Dig.«

Men Kransen, Barn!« udbrød Tante Malle,
hvem skal saa bringe den op? Den maa ved
Gud derop i Aften, inden det bliver mørkt. Hvad
vilde din Fader sige, hvis han ikke saae den
i Morgen?«

Du har Bet, Tante,« sagde Poula alvorlig,

»jeg vil straks gaa op med den ; Hr. Vang venter
nok saa længe.«

Men Gud, Barn, hvad tænker Du paa?« ud-
brød Tanten forskrækket. Inden Du kommer
derop og faar Gravstedet ordnet, bliver det jo
ganske mørkt. Du kan sandelig ikke gaa alene.«

Hvis jeg maa bære Kransen, skal jeg gerne
følge Frøken Poula derop.«

Aa ja, gode Hr. Vang,« sagde Tante Malle
beroliget. Der er saa ensomt og saa skum-
melt deroppe ved Aftentide. Poula kunde let

blive forskrækket. Gud! nu maa jeg ud til Kyl-
lingerne!«

Aage hentede Kransen, og Poula sin Hat. Men
da hun satte den paa foran Spejlet, sendte hun
Aage et hastigt Sideblik og sagde med et Smil:
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Du ser, jeg er blevet Diplomat, Aage, havde
jeg foreslaaet Tante, ;it Du skulde følge med,
havde hun ganske bestemt sa,i>t nej.

De gik ud i den gamle Præstegaardshave,
hvor de blomstrende Linde sendte en sod be-

rusende Duft, medens dvn synkende Sols sidste

Straaler lagde luende Kobber over Hængebir-
kenes Stammer. Sna naaede de Kirkestien: dvn
gamleKirkegaardslaage hvinedepaasine rustne
Hængsler, ogsaa vandrede de op i Dødens stille

Have, hvor Kors hævede sig ved Kors. Tue
ved Tue, hvor visne Blomsterkranse talte om
Forglemmelsen i (iravens Mørke, Og enkelte
friske om (Wn Kærlighed, der endnu fulgte de
Døde.

Aage var bleven tavs. Hans Øjne heste me-
kanisk de korte Indskrifter paa Kors og Tavler.

men i hans Indre bruste et Hav af Fortvivlelse:

hvorledes skulde det være muligt her at tale

om Liv og Kærlighed, hvor Alt aandede Død
og Tilintetgørelse.

Ogsaa Poula var tavs. Over hendes fine

Træk havde der lagt sig et Slør af tungsindig
Vemod, hendes mørke Ojne var fugtige, og dog
var hun saa smuk — , langt smukkere end da
han i Havestuen hørte hendes hjertelige Latter.

Endelig naaede de (iraven. Den laa høj I

oppe under Kirkens Mur. og over det hvide
Marmorkors sænkede en Hængeask sit mørke-
grønne Lov; det var. som gik der Suk gennem
dens (irene.

Poula knælede ved (iraven. Aage lagde Kran-
sen ved hendes Side. og nu begyndte hun med
varsom Haand at fjerne de visne Blomster;
men da Aage bojede sig for at række hende
Kransen, saae han Taarerne falde som Dug.
og han hviskede bevæget: Kære Poula.

Aage! sagde hun og trykkede hans Haand,
lad mig være ene.

Han trak sig tilbage mod Kirken. doL> ikke
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længere end at han kunde følge enhver afhendes
Bevægelser, og nu saae han hende holde Hæn-
derne for Øjnene, i stille Graad. Uvilkaarligt
vendte han sig bort og saae ud over Land-
skabet.

Langt nede laa Præstegaarden, skjult som
en Drosselrede i det tætte Løv, saa kom
Skovens mørke Kroner, Aftensolblinket over
den graarøde Sø. Langt ude i det Fjerne Eng-
mosernes dampende Bryg, der flød sammen
med Skoven i en blaalig Dis, og højt over
denne blinkede Maanen paa den klare Him-
mel. I samme Øjeblik klangAftenklokkens dæm-
pede Toner over Søen fra Stilleby Kirke; de ni

Efterslag førtes af den svage Aftenbrise som
Akkorder frem gennem Luften — aldrig havde
hans Barndomshjem forekommet ham saa
skønt.

Da følte han en let Haand paa sin Skulder;
han vendte sig og saae Poula, skøn som ingen-
sinde før. Tabets Vemod havde lagt sig som
en Helgenglorie om hendes Pande.

»Jeg er færdig,* sagde hun.
Hvor her er smukt! udbrød Aage, se

engang hvor stille Søen hviler.

Smukt! gentog Poula næsten hviskende.
Ja, om Sommeren og paa en Aften som denne;
men om Efteraaret, naar Regnen styrter ned,
naar Skovene hylder sig i klamme Taager, da
er her forfærdeligt melankolsk. Og naar saa
Vinteren kommer med sin blege Sol og de
lange mørke Aftener, aa, hvor jeg da kan føle

mig ensom og forladt! Ak, hvor jeg da savner
Moder — hun var saa god, og naar Fader en-
gang gaar bort, er der Ingen, slet Ingen der
bryder sig om mig.

Jo, jeg! udbrød Aage lidenskabeligt, og
greb hendes Haand. Jeg elsker Dig højere
end noget Menneske i Verden.

Det har jeg længe vidst, svarede hun og
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saae paa ham med et Blik, saa dybt, saa sjæl-
fuldt. Tror Du, at Du har kunnet skjule' dot
for iuiij('.'

Han slog Armen om hendes Liv, drog
hende tæt op til si<4 og hviskede:
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»Vil Du være min Hustru?
»Ja,« svarede hun og lænede sit smukke

Hoved mod hans Skulder.
»Kære, elskede Poula! O, hvor har jeg

lidt, inden jeg turde sige Dig det, og nu, jeg
har sagt det, fatter jeg næppe min Lykke.«

Og han kyssede hendes skønne hvide Pande,
hun forekom ham som en ung, en dejlig Ma-
donna, hvis Læber han ikke vovede at be-
røre.

>Ak Aage,« hviskede hun, »hvad vil Du
egentlig med mig? Vil Du som Kunstner ikke
glemme en stakkels Pige som jeg. Jeg har
hørt Fader sige, at Kunst og Kærlighed føl-

ges ikke ad.«

Poula, aldrig skal jeg svigte Dig; vil Du
love mig det samme?

»Ja,« svarede hun og saae bevæget paa ham,
je^ vil være Dig tro i Alt. — Intet skal

skille os.«

Aage bøjede sig over hende, deres Læber
mødtes, men Poulas Øjne stod fulde af
Taarer.

Ak. hviskede hun, at Moder ikke skal
se mig saa lykkelig.«

»Men Din Fader,« indvendte Aage, tror
Du, han vil blive glad?«

Der drog en let Sky hen over Poulas An-
sigt. Fader, hviskede hun. nej, til ham
maa Du ikke sige noget. Jeg er hans Eneste,
hans Alt, og blot Tanken om at skilles fra
mig, vilde gjøre ham fortvivlet. Du saae selv,

hvor gammel og affældig han sad dernede.
Efter Moders Død er han helt sunket sam-
men — jeg kan ikke forlade ham.«

»Men saa er vi jo ikke forlovede!« udbrød
Aage.

Jo,« svared Poula smilende, »men ikke
som dem i Sofaen, vi er hinanden tro til

Tiden kommer, og vi har Tid til at vente.
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Aage vilde gjøre nogle Indvendinger, men
der laa en Fasthed, en Ho i Poulas Stemme,
som imponerede ham.

Hvor længe skal vi vente? spurgte han
saa.

Til Fader har taget sin Afsked, et Aar
eller to. Naar han da kommer ind til Byen.
vil vi sige ham det, og i hans nye Hjem vil

vi være To til at frede om hans Alderdom.
De gik et Stykke frem over Kirkegaarden,

da spurgte Aage pludselig:
Veed Du, hvor Tante Hannes Grav er?
Den ligger højere oppe, bag om Kirken.
Saa lad os gaa derop. Poula. Hun var

en Moder for mig; min egen kan jeg jo næppe
huske.

De steg atter op ad den høje Kirkegaards-
banke og naaede efter nogen Søgen en Grav,
tæt omgiven af Rosenbuske og Hvidtjørn;
men den bar ingen friske Blomster, kun visne
Kranse og tørre Blade.

Hviler hun her? spurgte Aage bekymret.
Alt ser saa forfaldent ud.

Poula nikkede, og Aage vedblev:
Lad os tage disse Kranse bort. jeg kan

ikke taale at se dem. Havde vi blot en Krans
Ogsaa til hende!

Jeg skal binde en i Morgen, svarede Poula,
men nu maa vi vist gaa. Mørkel falder.

I.ad os kun sætte det lidt istand, det er

det Eneste, jeg kan gjore for hende. Der staar
en Hive, jeg skal straks være færdig.

De tog begge fat påa Arbejdet, men der
var ikke saa lidt al gjore. Mørket faldt, og
Maanen begyndte at kaste sit blege Skær
hen over Gravene. De store Hyldebuske i Nær-
heden tegnede sig næsten sorte i denne Be-
lysning, men desto klarere lyste deres hvide
Blomsterskærme, som udsendte en tung. næ-
sten bedøvende Lugt. De havde begge lagt
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sig paa Knæ ved (iraven, for at pille de sid-

ste tørre Blade bort. Da horte de en sagte
glidende Lyd, som naar Vinden rasler i Lø-
vet. De saae begge op, men der var Intet —
kun en Flagermus tumlede hen over deres
Hoveder.

Blev Du bange? spurgte han.
Nej, svarede hun, men lad os skyn-

de os.

I det samme hørtes atter den sagte gli-

dende Baslen. og bag Hyldebuskene gled en
Skikkelse frem i Maanelyset, sagte, lydløst,

som bares den frem af Aftenvinden. Det var
en mager gammel Kvinde, lille af Vækst, og
med et Udtryk som gik hun i Søvne. Under
den sorte Hue laa det glatte graa Haar om
et Ansigt, hvis Farve mindede om gulnet
Pergament. I sin magre Haand holdt hun en
Krans, bunden af de stærktfarvede Blomster,
som prange i vore Bønderhaver. En falmet
blaagraa Hvergarnskjole hang om hendes
spinkle Skikkelse, der syntes at svæve i Maa-
nelyset. Af og til virrede hun med Hovedet,
og fra hendes Læber lød en Mumlen, som
naar Vinden rasler gennem tørre Bør.

Hvem er det? spurgte Aage.
Synekaren, hviskede Poula, lad os gaa.

I det samme gled Skikkelsen tæt forbi dem,
og det forekom Aage, som om dens Konturer
Høj ud i Maaneglansen, som Taagen over en
Sø. Han vilde tale; men Poula lagde Finge-
ren paa Læben og hviskede et: Stille! saa
sagte, at han netop kunde opfange det.

Aage stirrede ufravendt paa Skikkelsen,
som nu havde naaet en Grav, der laa lige ved
Siden af Hækken, og hvor den tydelig kunde
ses. Her knælede den ned, lagde Kransen
paa Graven og sagde med dæmpet, klangløs
Stemme:

Godaften, Faer, Guds Fred, Fa'er, her
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kommer jeg med Blomster til din Grav. Faer:
Hun rettede lidt paa Kransen, lagde Øret mod
Gravstenen og vedblev:

Hvad siger Du, Faer? — Jeg kan ikke
høre det! Skyd Laaget lidt tilside, bitte Fa'er,
saa skal jeg fortælle Dig Dagsnyt, som jeg
plejer.

Der hortes en hul. skurende Lyd. og Poula
greb Aage om Armen. Hun var bleg som et

Lig. Skikkelsen lagde atter Oret mod Jorden
og sagde: Det var godt. Fa er: Vend Dig nu
lidt om. saa skal Du høre: I Dag fik vi Sule-
vælling paa Skankeben, som Du holder saa
meget af. Faer, og oven paa det Flæskekage
med Purreløg. Anders spiste det meste af

Kagen — det har Du tidt nok skændt for. Fa er.

Han fik Kaffe, og din gamle Pibe at ryge
paa — det maatte han jo nok. Faer. for nu
ryger Du jo ikke af den. — Dine gamle Bukser
har jeg ogsaa.syet om til ham. saa sparer vi

jo de Skillinger. Faer. og det kan Du li'e.

Og saa havde jeg nær glemt det Bedste, vor
brogede Ko er med Kalv. og vor So har faaet

ni Grise, saa Du skal ikke savne Sul til

Julen. Nu veed jeg ikke mere. Faer! Farvel!
sov sodt! I Morgen Aften kommer jeg igen
Sov sodt saa længe, lille Fa'er

k

Skikkelsen rejste sig, flod ud i Maaneski li-

net og forsvandt.
Hvad var det? spurgte Aage og saa

efter den.
Jeg veed det ikke. svarede Poula. Kom

for Guds Skyld, lad os gaa.

Og Poula niere lob vnd gik. indtil hun
ganske forpustet naaede Kirkegaardslaagen.
hvor Aage indhentede hende.

Er Du bange for hende? spurgte han.
Nej. men der kom en Rædsel over mig.

1 lorte Du ikke. livor del skurede i Jorden?
Det var mig, som kom til al skrabe med
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Riven, sagde Aage beroligende. »Du tror da
ikke paa Spøgelser?«

Ikke ved Dagslys, men naar Maanen er
fremme. Der er mere mellem Himmel og
Jord, end vi Mennesker drømmer om, som
Hamlet siger.'

»Ja, det var dengang! Men hvorfor hedder
hun Synekaren.

Poula lukkede Kirkegaardslaagen op. Kom,
jeg vil ikke møde hende. Hun er Solbvs Si-

bylle.

»Hvad mener Du med det?«
Hun er Egnens kloge Kone,« svarede

Poula, hvis Mod syntes at vokse, alt som de
fjernede sig fra Kirkegaarden. »Hun signer
Kvæget, hun spaar, hun skriver Vers til Bryl-
lupper og Begravelser, og hun kan se ind i

Fremtiden.
Nej virkelig! sagde Aage ironisk. »Det

havde jeg nok Lyst til at prøve; saa kunde
hun sige mig, om jeg bliver Kunstner eller— .<

Nej. nej. afbrød Poula ivrigt, »Du maa
ikke lade Dig spaa. Tror Du paa det, bliver
Du ulykkelig, og tror Du ikke, kan det jo
være det samme.

Men endnu har Du ikke fortalt mig, hvor-
for hun hedder Synekaren, vedblev Aage.

Aa, saa ler Du blot af mig, og det Hele
er vel ogsaa kun Ammestuehistorier; men
der er Meget, som er slaaet forunderligt til.

Bønderne herude siger, at hun ikke blot er
fremsynet, eller synsk, som de kalder det,

men at hun ogsaa ofte synes at være paa
Steder, hvor hun i Virkeligheden ikke er.

Forstaar Du nu, hvorfor jeg blev saa bange
deroppe?«

Du er dog en lille Nar, sagde Aage og
benyttede Kirkegyden til at røve et Kys. At
blive bange for en gammel Kælling.'

Poula viklede sig ud af hans Favntag;
BERGSOE : FALSKMØNTNEREN 3
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men ligesom de drejede om Hjørnet, hvor de
store Linde fra Præstegaardshaven kastede
deres dybe Slagskygger, udstødte hun et dæm-
pet Skrig og udbrod: »Min Gud. der sidder
hun jo!«

Gyden afsluttedes af et lille hvidkalket
Hus, fra hvis lave Vinduer et mat Lysskær
trængte ud. I dette Lysskær saae Aage en
gammel graahaaret Kvinde — det var Syne-
karen.

Hvad siger Du nu".' spurgte Poula.
At hun er gaaet en kortere Vej vn<\ vi.

Det er det Hele.

Umuligt! Der er ingen anden Vej. og vi

har jo skyndt os. Se, jeg tror hun sover.

»Det maa vi have Klarhed paa. udbrod
Aage ivrigt. Gaar man Spøgelser tæt paa Li-

vet, løser de sig op i Dunst.
Du vil da ikke gaa derind? spurgte

Poula forskrækket; men Aage havde allerede

Haanden paa Halvdørens Klinke, og tøvende
fulgte Poula med.

De kom ind i en mørk Forstue, hvorfra
de. gennem den aabenstaaende Dør, kunde
se ind i Karens Kammer. Det var et lille

Hum med Bjælkeloft, hvorfra alle Slags tør-

rede Urter hang ned i Guirlander. En stor

Slagbænk fyldte Baggrunden, og henne ved
Vinduet stod et rødmalet Bord med et

Tællelys som havde tommelang Tande. Paa
Slagbænken sad Karen og sov. med Hovedet
lænet mod Vindueshjørnet. Paa Bordet foran
hende laa en opslagen Salmebog, og paa Slag-
bænken Noget, omhvggeligt indsvøbt i et

Klæde.
Som hun dér sad i Tællepraasens matte

Belysning, saae hun ud som en Mumie af gul-

ned Pergament. Det var den samme sorte

Hue. del samme glat nedkæmmede, isgraa
Haar, den samme falmede, blaagraa 1 Ivergarns
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Kjole. Kun Kransen manglede, ellers var Bil-

ledet fra Kirkegaarden komplet.
Tøv lidt, Fa'er! Nu kommer jeg straks

bitte Fa'er, og saa bliver jeg hos Dig,« mum-
lede hun i Søvne.

Tror Du nu? < spurgte Poula, væk hende
ikke — det er Synd.«

Aage vilde tradvke sig tilbage, men traadte
op i Karens Spinderok, som væltede med et

stort Rabalder.
Den Gamle foer op med et Skrig, saae sig

forvildet om og udbrød: » Hvor er jeg! Hvem
er det?«

»Det er jo mig,« svarede Poula. »Kender
Du mig ikke?

Men han dér,« spurgte Karen, virrende
med Hovedet og sendende Aage et sky Blik,

hvem er han?
Poula blev lidt rød, da hun svarede: »Det

er Aage, Forpagter Møllers Søstersøn ovre
fra Skovly. Kan Du huske ham?«

Er han nu bleven saa lang?« spurgte
Karen med det samme Blik. Aa Jøsses, at I

vækkede mig! Jeg sov saa sødt, som var jeg
død, og drømte, at jeg var oppe paa Kirke-
gaarden for at lægge en Krans paa vor Fa'ers
Grav. Jeg drømte saa livagtigt, at jeg fortalte

ham Dagsnyt, som jeg plejer.

Men vi saae Jer jo deroppe,« indvendte
Aage og betragtede hende skarpt. Den Gamle
gengældte hans Blik og svarede:

Det er ikke første Gang, man fortæller mig
det; men tror I mig ikke, saa kan I jo.se her.«

Med disse Ord drog hun Klædet tilside

og pegede paa en Gravkrans, bunden af Ha-
vens mangefarvede Blomster. Aage traadte
et Skridt tilbage — det var den samme Krans,
de havde set paa Kirkegaarden.

Er der ellers Noget, I vil? spurgte den
Gamle.
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Poula trak Aage i Ærmet; men uden at

agte paa hendes Advarsel spurgte han : Er
det sandt, at I kan spaa?

An, man siger saa Meget, svarede Karen
og saa mistænksom paa Aage. Kt er at spaa,
og et Andet at raa'e. som et gammelt Ord
siger. Saadan fine Folk fra København bry-
der sig ikke om de Dele.

»Aa jo. for Spøgs Skyld, sagde Aage mun-
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tert. Jeg gier Jer en blank Tremark, hvis I

kan læse i min Haand, her er den.

Jeg spaar helst i Kort,' sagde Karen,
»saadan en fin Haand er ikke let at hitte

Rede i — jeg maa ha'e mine Briller.«

Hun pudsede Lyset, pirrede op i Tanden,
og fik fat i et Par store runde Briller, hvis
buede Glas, hvori Lyset spejlede sig, gav hende
Lighed med en graahærdet Hornugle. Saa tog

hun Aages Haand, betragtede den skarpt,,

medens hun gumlede og gumlede med sine

tandløse Kæber.
Jeg tror det er bedre, at han beholder

den Tremark selv,« sagde hun til sidst.

»Hvorfor det'.' spurgte Aage.
»Det Hele løber saa løjerligt ud og ind,

alt virrer for mine Øjne. Han maa hellere

komme igen en anden Gang. Jeg er saa sløj

i Aften, at jeg ikke kan læse det Hele.«

Saa læs hvad I kan, for iovermorgen
rejser jeg.«

»Naa ja, naar I endelig vil ha et, saa faar

I at ta'et som det bli'er; men jeg er ikke mig
selv i Aften; det kan jeg godt mærke. Jeg er

saa træt, som skulde jeg himle.«
Atter stirrede hun i Aages Haand, atter

gumlede de tandløse Kæber, og der lød en
utydelig Mumlen, som gik over til Noget, der
var en Mellemting af Remse og Sang. Saa
bevægede hun de tørre Læber og sagde i en
syngende Tone:

«Livstraaden rinder her fast og lang
Lykketraaden kroget og trang.
Den viger til Side — den danner el Hul —
Vogt Dig for Den som aagrer med Guld;
Han vil Dig brygge saa besk en Skaal;
Vogt Dig for Jern og det blanke Staal !

Nu lober det sammen — ej mer jeg hitter —
Dog jo — jeg ser det — et Gitter, et Gitter! — —

«

Her blev Karens Stemme hæs; hun bøjede
Hovedet tilbage mod Væggen, stirrede stift op
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i Loftet og stønnede et Gitter! — Jeg ser Al-

ting som gennem et Gitter.

Nu sover hun igen, sagde Poula skæl-

vende.
Aa, hun er jo gal, sagde Aage. Kom lad

os gaa.

Der laa Lindeduft og Maaneglans over
det gamle Lysthus nede ved Soen. Altenen
var varm og stille; man hørte kun Bølgernes
sagte Skul]) mellem Sivene, hvor Døgnfluerne
steg og sank, som perlemorfarvede Skyer
paa den maaneklare Aftenhimmel. Inde fra

Lysthuset lod en dæmpet Hvisken; det var
Poula og Aage. som havde fundet et Tilflugt-

sted her efter Aftensmaaltidet. hvor Tante
Malle just ikke havde været blidelig stemt.

Nu havde Lørdagskvælden kaldt hende til

Ugens Regnskab, Provsten til sin Prædiken,
og naar man skal være ærlig, savnede de
Unge dem ikke.

Det hjælper ikke. hvad Du siger, kære
Aage. hviskede Poula, jeg er ikke over-

troisk, som Du paastaar; men jeg kan ikke

frigøre mig for den Tanke, at vi har staaet

det Overnaturlige nær. .leg har fra lille Barn
hørt saa meget om Karens Spaadomme. at

jeg næsten begynder at tro paa dem. Aa. jeg

var saa lykkelig, da vi stod oppe ved Kirken,
og nu frygter jeg for. at der skal luende Dig
en Ulykke. .leg kan ikke faa hendes Ord ud
af mine Tanker. Lagde Du Mærke til ilet Ud-
tryk, der kom i hendes Øjne, da hun stirrede

paa din Haand, og da hun lagde sig tilbage

og stønnede: et Gitter, et Gitter. Nej. jeg

faar det ikke \m\ af mine Tanker.
Hvad frygter Du da for'.' spurgte Aage.

Der var jo' ikke Mening i. hvad hun sagde.

»Du maa gerne le ad mig. hviskede hun
men jeg kan hvert Ord udenad. Tænk om
Du skulde falde i en Duel
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Ja, det skulde vel være med Redaktor
Jensen, afbrod Aage hende. Hun bad mig
ogsaa vogte mig for Joder, og det var et me-
get fornuftigt Raad. Jeg skal aldrig indlade
mig med Aagerkarle.«

Aage, Aage, hvorfor spotter Du med min
Angest, udbrod Poula næsten grædende. Vi
Kvinder har et finere Instinkt. Jeg kan ikke
gøre for det; men jeg har en Følelse af, at

en Ulykke truer Dig. Aa, kunde jeg blot af-

værge den. vilde jeg give Alt, selv om det var
mit Liv.

Hun saae i dette Øjeblik saa barnlig, rø-
rende ud, at Aage blev greben deraf. Han
lagde Armen om hendes Liv, trykkede hende
tæt op til sig og hviskede: »Kære, søde Poula,
hvor jeg angrer, at jeg ikke fulgte dit Raad!
Du maa ikke pine Dig for min Skyld.

Men jeg gjør det alligevel, svarede hun
med dirrende Stemme. »Jeg ved kun een Ting,
der kan befri mig for min Angest; men giver
jeg Dig den, saa ler Du vist atter af mig, og
det vilde gjøre mig helt ulykkelig.«

>Nej, jeg ler ikke mere, sig mig hvad
det er.

Poula tog et lille Etui op af sin Lomme,
saae paa det, men aabnede det ikke; det var,

som holdt hun en Skat, hun nødig vilde
miste.

Se her, sagde hun efter et Øjebliks Re-
tænkning, her giver jeg Dig det Bedste, jeg
ejer, og hun rakte ham Etuiet.

Aage aabnede det, og saae i den matte Maa-
nebelysning en lille Solvmønt glimte frem
paa den mørke Fløjelsgrund.

En Lykkeskilling. udbrød han. Tak
Poula! Den kan en stakkels Kunstner nok
trænge til. Men hvor er den fra? Den ser saa
mærkelig ud.

Kære Aage, svarede hun bevæget, da
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jeg første Gang Lagde en Krans paa Moders
Grav, fandt jeg denne Mønt i den frisk op-
kastede .lord. Det kom mig for, som sendte
hun med den sin sidste Hilsen som Pant paa
Lykke for sit Barn. Jeg har gemt den som
en Helligdom, og nu giver jeg den til Dig,
min Elskede. Lad Lykken kun forlade mig,
naar blot den bliver Dig tildelt.

Hendes Stemme bævede, bendes Øjne fyld-

tes med Taarer, og dybt bevæget hviskede
Aage. Tak. kære Poula! Den skal aldrig
forlade mig, hvad Skæbne jeg end maa fri-

ste: men paa vor Bryllupsdag faar Du den
tilbage. Den skal da lyse Lykke over os
begge.«

Poula hældede sit smukke Hoved mod
hans Skulder og hviskede: Tak, Aage.

Han bojede sig imod hende og vilde give
hende et Kys. Da lod der knirkende Fodtrin
ved Lysthuset, og i næste Øjeblik formorkedes
Vinduet af Tante Malles sitrende Hængekrøller,
og frem mellem dem klang med skærende Host:

Xaa, sidder Du der. Poula! Din Fader er
gaaet tilsengs for længe siden, og Thetojet
staar endnu paa Bordet, uden der er vadsket
saa meget som en Kop.

Derpaa vendte hun sig mod Aage og
sagde: Deres Hest har staaet opsadlet snart
en halv Time i Gaarden, Og Hasmus sporger,
om den skal blive staaende dér.

Da der ikke var nogen fornuftig Grund
til dette, anbefalede Aage sig til Tantens Vel-
vilje, og snart efter red ban i saa skarpt et

Trav. som Malkemaren formaaede. hjem ad
Landevejen. Det sidste ban saae. var Lyset
fra Poulas Vindue — det blinkede som en
Stjerne. Og Stjernen blev lidt efter lidt en
opgaaende Foraarssol, der varmede lians

Hjerte og kastede lysende Guldstænk hen
over lians Fremtids Vej. Han følte sig saa
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uendelig lykkelig, og Alt omkring ham syntes
at tage Del i hans Lykke; den maaneklare
Himmel, de duftende Enge hvor Kløveren
stod i Stak, de vilde Roser — ja, selv om
det var ile gamle hulmavede Piletræer, syn-
tes de at nikke til ham med deres knudrede
Hoveder og hviske:

Du har sejret!

Endog Malkemaren syntes at henfalde i

idylliske Drømme, thi jo mere Aage nærmede
sig den syvende Himmel, desto sindigere blev
dens Pasgang og desto hyppigere tillod den
sig at tage en lille Bid af Grøftekantens Blom-
ster; men dens dasende Ro faldt overmaade
godt sammen med Aages Lyksalighedsdrømme,
og saaledes naaede de begge den Markvej,
som fra Hovedlandevejen førte op til Skovly.

Da hørte Aage pludselig Lyden af en Vogn,
som i skarp Trav kom raslende bag ved ham,
og han holdt Malkemaren lidt an for at lade
den komme forbi. I samme Nu susede en
Piskesnært med et vældigt Knald over hans
Hoved, faldt dernæst ned over Malkemarens
bageste Parti, og idet han hørte Ordet: Pad-
dehat! efterfulgt af en Haanlatter, satte Mal
kemaren i strakt Karriere op ad Bivejen og
ind i Gaarden, hvor Onkel Møller stod paa
Stentrappen.

»Hvordan Fanden er det, Du kommer fa

rende? raabte han. Jeg tror min Salighed
at Du kan faa Bæstet til at løbe løbsk.

Bryd Dig aldrig om det,« sagde Aage idet

han svang sig af Sadelen. Det var blot Re-
daktør Jensen, der lod høre nærmere fra sig.

Søndagsmorgenens Fred fik Aage til at

sove over sig, og da han vaagnede, følte han
atter denne underlige Slaphed, som han
havde laet Mærke til de foregaaende Da«e.
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Et Bad i Soen vilde* gjøre godt, og da Onkel
Moller var kørt til Kirke, kunde han jo be-
nytte hans Badetime. Ad de kendte Skovstier
kom han ned til Soen, hvor Stillebynitterne

havde anlagt en imponeret Badeanstalt. Af
de lo Bum, der var bestemte for Herrer,
var netop det ene ledigt, og da Aage klædte
sig af, hørte han fra det andet en underlig
Stønnen, Prusten og Hvæsen, som arbejdedes
der med en stor Blæsebælg. Disse besyn-
derlige Lyde afløstes af et vældigt Plask;

men da Aage kom ud, var der Intet at se.

Han sprang ud, men idet han dukkede op,

saa han lidt foran sig en Skikkelse, som han
i første Øjeblik slet ikke kunde faa Bede paa,
thi snart var det Hoved, snart Pukkel, snart

et Par tynde visne Ben, der stak i Vejret

som en Hale. Det forekom ham, at den i høj
Grad lignede en Klumpfisk, der leger Him-
melspræt.

Godmorgen, godmorgen Hr. Vang, pru-
stede Skikkelsen. Og dens Forende gik tilbunds
for at komme til Syne længere ude.

Hvad var det for et Marsvin'.' spurgte
Aage, da han gav Bademanden Billetten.

Joses, kender De ikke ham? Det er Guld-
smed Trolle oppe fra Stilleby. Han er saa-

mænd godt kendt her i Egnen.«
»Hvorfor det'.'

Jo, han er saadan en hærd Mand og ko-

her alt det Rageri op, som Bønderne kommer
tilbys med. Ja, de si^er saamæn, at han la'er

grave i Højene; men jeg veed ikke. om det er
sandt.

Aage tændte en (agar og vandrede op ad
Skovstien, men i\cn forunderlige Døsighed
fulgte ham, og da lian naaede den Bænk,
hvor han havde overrasket den sirlige Dame,
hengav ban si» til en behagelig dolce farni-

ente, og prøvede al blæse Ringe ligesom On-
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kelen, idet han lod Tankerne vandre tilbage
til Solby gamle Præstegaard og Aftenens Be-
givenheder.

Af disse Drømmerier blev han ubehagelig
udrevet ved en skrattende Stemme, som
raabte til ham oppe fra Skovbakken: Go'e
Maaren Hr. Vang, nu skal jeg straks være
hos Dem.

Aage foer forskrækket op; thi ned gennem
det tørre Løv raslede en Skikkelse, som mere
lignede en Skovtrold end et Menneske. Det
mest iøjnefaldne var en meget høj, vel af-

strøgen Silkehat, som sad paa et stort ufor-
meligt Hoved, der atter dukkede ned mellem
to forvredne Skuldre, som bar to lange
dinglende Arme. At Manden var puklet bag-
til, havde Aage allerede observeret i Vandet,
men her paa Landet opdagede han, at der
til Rygpuklen svarede en Brystpukkel i Bund-
buestil, som syntes at udgøre Mandslingens
Stolthed, thi han stak den stadig fremad,
medens han sidelænds, lig en uhyre Krabbe,
haltede ned til Bænken. Her gjorde han en
pludselig Sidedrejning og hoppede med et

Spring op paa Bænken, hvor han kovrede
sig sammen som en gammel skrutrygget
Orangutang. Idet han lod sine visne Ben
dingle frem og tilbage i Luften, stirrede han
paa Aage med et gennemtrængende, rotteag-
tigt Blik, og spurgte: De har nok glemt
gamle Bekendte, Hr. Vang?

Aage saae paa dette sorte stride Haar, de
stikkende, brunspættede Øjne, og nu huskede
han pludselig Manden. Er det ikke Guld-
smed Trolle fra Antoniestræde, jeg synes, jeg
kan huske Dem fra Gravørværkstedet

?

»Naa, saa det synes De? spurgte Gnomen
med et ondskabsfuldt Blik, ja. De kan tro,

jeg har heller ikke glemt Dem, det var Deres
Skyld, at jeg kom paa Vand og Brød, og den
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Kost har en lang Eftersmag, skal jeg sige

Dem.
Min'.' spurgte Aage forbavset, jeg for-

staar aldeles ikke .hvad De mener.
Har De glemt Madam Rask i Regnegade,«

spurgte Manden med et skulende Øjekast
Åa. udbrod Aage. Det var hende, dev

solgte Kruset med de falske Sølvstempler til

Oldnordisk Museum.
Ja, og det var mig. der havde lavel dem.

og Dem. som angav mig. fortsatte Manden
med el hævngerrigt Blik.

Nej. deri tager De aldeles fejl. Det var
Møntguardeinen, som lunde Kruset til Un-
dersøgelse, og da han fattede Mistanke Id

Sølvstemplerne, spurgte ban mig. om jeg tro-

ede, at de var Samle.
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»Og saa svarede De nej,' bemærkede Man-
den. »Har De saa ikke angivet mig?

»Men jeg havde jo ingen Anelse om, at

De havde lavet Stemplerne! Jeg svarede kun
efter min Overbevisning.

»Naa saadan, svarede Gnomen med en
hæslig Fnisen. Har De mere af den Vare
endnu.

»Lige saa meget som dengang/ svarede
Aage skarpt. »Jeg tænkte ikke paa at føre Dem
i Ulykke; men Stemplerne vare saa slet gjor-

te, at jeg strax kunde se det.«

Det gav et Sa^t i den lille Mand. Han rok-

kede arrigt frem og tilbage, sparkede ud med
de visne Ben, der svingede som to ulige lange
Penduler, og sagde saa med indædt Harme:
»Tænkte! — nej, det var netop Ulykken, De
tænkte slet ikke. Havde De blot tænkt Dem
det mindste om, saa vilde De have indset,

at Deres Svar maatte føre Ulykke over det

Menneske, der havde lavet Stemplerne, og
det burde De have forskaanet ham for.«

»Hvad skulde jeg da have svaret?« spurgte
Aage forundret.

Der spillede et rigtig forslagent Gavty-
vesmil om Trolles skæve Mund, idet han
sagde: Jeg troede ikke, De var saa dum!
Faar man Ubehageligheder med Justitsen,

er der altid to Udveje: enten kan man inte

huske noget, eller ogsaa veed man inte no-
get. Det Sidste kunde De have svaret med
frelst Samvittighed, for De siger jo selv, at

De intet vidste om Kruset; men det skulde
gaa løjerligt til, om Møntguardeinen ikke
havde sagt Dem, at jeg havde eftergjort de
gamle Stempler.

»Han sagde kun, at Museet havde købt
det af Madam Rask, forsikrede Aage paa ny.

Det gjor mig meget ondt, at mit Skøn har
bragt Dem i Ulejlighed.«
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Ulejlighed! udbrod den lille Mand. og
slog begge de flade Hænder mod sine visne

Knæ, nej, sig i Ulykke! Vand og Brod har
en Hale, som man slæber efter sig hele sit

Liv. .leg tabte mine Kunder, jeg mistede min
Kredit, jeg maatte lukke min Forretning, og
nu sidder jeg lier ude i dette Hul, hvor man
spiser med Hornskeer, og hvor jeg maa være
glad. hvis jeg engang imellem kan sælge et

Par Gigtringe. Jeg er lige ved at suite ihjel

- alt det kunde De have sparet mig tor.

Uagtet Aage ikke forstod, hvorfor Trolle
vedblivende gjorde ham ansvarlig for egen
Brøde, fik Aage dog Medlidenhed med denne
slagne Mand, der paa een Gang var vanfør
og mærket af Loven. Han fik Lyst til at gjore

Noget for ham og sagde: Jeg horer, at De
handler med Antikviteter. De skulde vel ikke
have en køn gammeldags Ring?

En Damering? spurgte Gnomen og blin-

kede snedigt med det ene Øje.

Ja. helst en i Empirestil. Jeg husker, at

min Moder havde en med Symboler paa Tro,
Haab og Kærlighed.

Ja det er jo noget for Dem. sagde Man-
den med en haanlig Fnisen, nu er de tie

blevne til Frihed, Lighed og Broderskab, jeg

tror nok. jeg har saadan en.

Men saa maa jeg se den straks, for i Mor-
gen tidlig rejser jeg. forklarede Aage.

Straks, gentog Manden. Vecd De, at det

er Søndag, og hvis jeg handler i Butikken
bliver jeg dømt for Helligbrøde. De forban-

dede Love har man da overalt efter sig.

Ja, saa maa jeg Opgive det. sagde Aage.
Den lille Mand hoppede i et Sæt ucd af

Bænken, skulede op imod Aage og spurgte:

De angiver mig vel ikke?
Men Herre <iud. hvor kan De dog tro

det. spurgte denne utaalmodig.
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Aa. Borgmesteren har sin Næse allevegne,

og De kunde være tosset nok til at fortælle,

at De havde køht en Ring hos mig om Søn-
dagen, og saa skal man straks op med Møn-
ten; men naar vi stikker om her nede ved
Søen, og saa sniger os op bag om Vænget,
kan vi komme ind uden at Nogen ser os, er
De med paa den?

Den lille Gnom grinede over hele Ansig-
tet, den ene Mundvige lo af List, den anden
af Skadefryd. Aage syntes slet ikke om sin

nye Bekendt, men fulgte alligevel med.
Gennem forfaldne Gyder naaede de ind i

en forsømt Have, hvis forkrøblede Træer bar
liere Uldsokker end Frugter. De fugtige Trappe-
trin førte op til en lav Dør, og gennem denne
kom de ind i et Værksted, der forekom
Aage alt andet en hyggeligt.

Et grønt Gardin dækkede et Vindue, der
syntes at vende ud mod Gaarden, og her stod
et Bord med Ambolt og Værktøj. En gammel
Skorsten var omdannet til Esse, men Resten
af Værelset var et sandt Pulterkammer, hvor
gamle Møbler, Figurer, Messingfade og bro-
derede Huenakker flød om mellem Digler,
Hamre og Sager, der laa til Reparation.

Trolle lod til at være vel kendt med alle

disse Herligheder, thi uden at tøve aabnede
han et gammelt Chatol og rakte Aage en
Skuffe, idet han sagde: Her skal De se Ringe,
min Faer.

Vil De ikke mile Gardinet op, bad Aage.
Nej, saa ser de os derude fra Gaarden,;

hviskede Trolle, men jeg kan godt tænde
Lampen.«

Lampelyset gav ganske vist Ringene en
forøget Glans; men Aage følte sig meget skuf-
fet, det var lutter tarvelige Sager, og til

Poula havde han tænkt sig noget rigtig

smukt.
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Det gjør mig ondt. at jeg har ulejliget

Dem, sagde han endelig, men jeg kan ikke
bruge noget af dette, De skulde vel ikke have
en lille Guldkapsel istedet — en til at hære
om Halsen?

Hvor stor skulde den være, spurgte
Guldsmeden, for de jeg har er meget smaa
— Folk herude har ikke Haad til svære Ting.
skal jeg sige Dem.

Det er meget godt. sagde Aage. idet han
tog Etuiet frem. Den skal netop være saa
lille, at denne Mønt lige kan ligge i den.

Trolle aabnede Etuiet, men næppe havde
han kastet et Blik paa Monten. før hans An-
sigt undergik en mærkelig Forvandling. ()j-

nene spilede sig op, de smalle Læber kneb
sig sammen, og mellem Tænderne hviskede
han: Hvad er det? en Runemønt! Men hvad
er dog det — —

.

Han studerede Monten meget opmærksomt
fra begge Sider, vraltede saa hen etter en
Stige, og klatrede som et pukkelrykket Egern
op til den øverste Reolnylde, hvorfra han
hentede en gammel støvet Foliant. Derpaa
gav han sig til at blade i den uden at agte

paa Aage. der syntes at Fyren lignede en stu-

derende Edderkop. Pludselig" klappede Trolle
Folianten til og spurgte hastigt: Hvad vil De
ha' for den Mønt?

Den er ikke til Salg. svarede Aage be-

stemt.
Ikke til Salg. ikke til Salg. brummede

Trolle, men mulig til Hytte, hvad?
.leg skiller mig ikke ved (\vn. \)vn er en

kær Erindring.
Ja, men jeg har ogsaa kære Erindringer,

svaiede Trolle med el saa indsmigrende Smil.

at han forekom Aage rent ud væmmelig.
Nu skal De bare se. Inden Aage kunde

forhindre det, havde Gnomen trukket en an-



57

den Skulle ud, og i denne glimrede forskel-

lige antikke Hinge og blandt dem netop en
pragtfuld Empire-Ring, ganske som den, hans
Moder havde haaret.

»Hvad siger De om den? spurgte Trolle.

Aage prøvede den paa sin lille Finger —
jo, den vilde ganske vist passe til Poula.

»Hvad vil De have for den Ring,« spurgte
han.

»Den er ikke til Salgs, for den er ogsaa en
kær Erindring, skal jeg sige Dem; men hvad
siger De om at faa Ringen mod Mønten,
saa gaar de to kære Erindringer op i en
højere Enhed.«

Aage vilde skyde Ringen af sin Finger,

men kunde ikke faa den af, og Trolle fort-

satte spottende:
»Der kan De selv se, hvor den kjære

Erindring holder fast! Tag den nu og lad

mig faa Mønten; den er jo ikke mere værd
end en Regnepenge.«

»Hvorfor vil De saa have den?« spurgte Aage.
»Fordi jeg er gal, samlergal,« svarede

Trolle og lod Fingrene spille i Luften. »Jeg

har alle de danske Runemønter undtagen
denne, og De maa endelig lade mig faa den,

Hr. Vang,« tilføjede han med indsmigrende
Stemme.

Aage snappede Etuiet og sagde! »Umuligt,
Hr. Trolle! Alt andet, kun ikke den.«

»Alt Andet, alt Andet,« hvæsede den lille

pukkelryggede Dværg, idet han skulede efter

Etuiet. »Hvad bryder jeg mig om alt Andet,
naar jeg ikke kan faa den.«

Han vraltede atter hen til Chatollet, aab-

nede et hemmeligt Rum og tog noget frem,

som han skjulte i Haanden.
»Tror De, det vilde være vanskeligt at

gjøre saadan en Skilling efter?« spurgte Trolle

med et listig Smil.

BERGSØE: FALSKMØNTNEREN 4
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Paa ingen Maade, svarede Aage. Præget
er saa raat, at det med Lethed lader sig

el'tergjøre.

Men Prægningen, spurgte Trolle.

Aah! det kan man gjøre med en Hammer.
Saaledes prægede de jo ogsaa i den Tid.

Hor! sagde Trolle i en fortrolig Tone,
jeg har et Forslag at gjøre Dem. Hvis De

vil lave mig et Par al' disse Skillinger, saa
vil jeg forære Dem denne her. — Det er en
meget mærkelig Ring.

Hvad mærkeligt er der ved (len? spurgte
Aage, det er jo en almindelig Brillantring.

men den har et ganske mærkværdigt Spil,

den funkler som Ild.

Ja netop, svarede Trolle, som lod Hin-
gen glimre i Lampelyset. men veed De
hvorfor?

Nej,
Fordi det er en sort Diamant, ægte Øster-

landsk.
Den er jo ganske klar, indvendte Aage.

kun seer det ud, som om Lyset hrød ud fra

Midten, omkring et enkelt Punkt.
(ianske rigtigt, bemærkede Trolle og

pudsede Stenen med sit Ærme. det er det
sidste Kulstof, som er bleven tilhage ved Dia-
mantens Dannelse, og derfor kaldes de sorte

Diamanter; men det mærkeligste ved i\vn

Slags Diamanter er, at naar man i nogen Tid
ufravendt betragter det sorte Punkt, [øser det

sig op til Straaler. som er langt mere glim-
rende end dem, De nu ser.

Del gad jeg nok prove. sagde Aage.

Med største Fornøjelse, udbrod Trolle,

men lad os lukke Døren af, jeg holder ikke
af. at Andre ser mine Sager. Værsgod! sæt
dem her i Lænestolen og læn Dem magelig
tilbage! Sidder De nu bekvemt? Se saa!

Nu holder De Ringen skraat op mod Lyset



59

og ser ufravendt paa det sorte Punkt. Saa
vil det kun vare et Par Minutter, inden det
løser sig op i Straaler.«

Aage stirrede paa Diamanten — den gni-

strede som Ild; men det sorte Punkt var der
endnu. Saa syntes han pludseligt, at Ringen
begyndte at vokse, Diamanten voksede med,
aabnede sig i Midten og udsendte et Væld af

grønne, violette og gule Ringe, der flød sam-
men og skiltes, indtil de glimtede med en
luende Ild.

Jeg kan ikke mere,« vilde han sige, men
Stemmen svigtede ham paa samme Maade,
som naar man raaber i Søvne.

I samme Nu følte han en varm, fugtig

Haand glide ned over sit Ansigt, og nu var
det ham umuligt at aabne Øjnene. Han vilde

rejse sig, men formaaede ikke at røre sig.

Jeg er blind,' stønnede han.
Da følte han atter den varme, fugtige

Haand trykke hans Mund til og en stærk,
myndig Stemme tordnede i hans Øre: »Hør
efter og gjør som jeg siger.

Ja, stønnede Aage.
»Naar De kommer til København,« ved-

blev Stemmen, skærer De efter Solnedgang,
naar De er alene, Stemplerne til den Rune-
mønt, De viste mig.«

Aage rystede paa Hovedet; han mægtede
ikke at svare nej.

»Jo! De skærer dem,« vedblev Stemmen,
og gjør dem saa fuldkomne, som De kan,
husk paa det.« Aages Hoved sank slapt ned;
men Trolle lagde det tilbage og fortsatte:

»Med disse Stempler præger De tolv Rune-
mønter og sender dem herud til mig, og
skulde Nogen senere spørge om de Mønter,
saa svarer De, at De Intet veed og Intet kan
huske, glem det ikke!«

Den pukkelryggede Guldsmed betragtede
4-
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med et skadefro Grin Aage, som helt var
sunket sammen i Lænestolen.

Nu faar jeg mine Sølvstempler betalt,«

mumlede han, og skal Nogen komme i Fed-

tefadet bliver det ikke mig. Det er bedst, han
faar sig en ordentlig Lur.

Med disse Ord slukkede han Lampen og
humpede ned til Gæstgivergaarden, hvor
han tog sig en l'ot Kegler. Han var usa-d-

vanlig lystig i\vn Dag.
Da han ved Middagstid traadte ind i det
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bælgmørke Værelse, sad Aage nøjagtig i samme
Stilling, som da Trolle forlod det. Han rul-

lede Gardinet op, stillede sig bag Aages Stol

og raabte: »Vaagn!« For Aages Øre lød dette

vaagn som en tung Dør, der drøner i en
Kælderhvælving. Det var, som Lyden elek-

trisk forplantede sig gennem hele hans Le-
geme, og med Udraabet: »Hvad er det!« foer

han op af Stolen med Solen lige i Ansigtet.

»Go'maaren! Go'maaren, eller snarere
Go'middag, Hr. Vang,« grinede Trolle, »De
har skam taget Dem en ordentlig Lur.«

»Har jeg sovet?« spurgte Aage og saae sig

forstyrret om.
Om De har,« grinte Trolle, jo, det kan

De bande paa! Jeg haaber, De har drømt
behageligt.«

»Jeg har slet ikke drømt Noget, men hvor-
for har De ladet mig sove her?«

»Det var saamænd Dem selv, der faldt i

Søvn, medens jeg sad og læste, og saa syntes
jeg, det var Synd at vække dem før nu, det er
Middag.«

»Middag?« udbrød han og foer op, »saa maa
jeg skynde mig.« Aage greb sin Hat, men Trolle
standsede ham og sagde:

»Hvad bliver det saa til med disse Mønter?
Vil De lave dem til mig?«

»Nej,« svarede Aage og saae ham lige ind i

Ansigtet
»
jeg ønsker ikke at dele Deres Skæbne.

«

Trolle blev staaende paa Trappen og stir-

rede efter ham med et skadefro Grin. »Hoho!«
haanlo han, »den raader Du ikke mere for!«

»Hvordan Pokker er det. Du ser ud?« spurgte
Onkel Møller, da Aage kom ind til Middags-
bordet, »dine Øjne er jo ganske sorte.« Aage
svarede ikke, men legede aandsfraværende
med sin Gaffel.
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Og hvad er det for en Ring, Du har dér?
fortsatte Onkel Møller, Du er da ikke blevet
forlovet'.'

Aage loer op som af Drømme. Hvilken
Ring? spurgte han.

Den paa din lille Finger. Lad mig se
— det er min Salighed Kammas!

Moders! udbrød Aage.
.la, netop; men hvor Pokker har Du faaet

den Ira? Den har jeg sogt etter i mange Aar.
Aa. jeg fandt dvn i en Skulle, svarede Aage

forvirret, jeg var .«

Ja,tænktejeg ikke nok. at den laa deroppe.
afbrød Onkel Moller ham. .Hun havde jo al-

tid det Gæsteværelse dér. Saa har jeg dog
gjort Karen Uret.

Hvilken Karen'.'

Aa, hun tjente hos os i din Moders Tid;
men saa blev hun gift med Niels .lensen ovre
i Solhy, og hun gjorde Egnen helt rundtosse!
med sine Kunster. Nu er vi da heldigvis fri

for det, for i Morges fandt de hende siddende
dod i sit Kammer, med Salmebogen foran sig

og sin Ligkrans i Haanden. Det kan man min
Salighed kalde at være fremsynet!

Er hun dod! udbrod Aage.
.la, (lu' er hun saa. svarede Onkel Moller,

idet han skar sig et godt Stykke Lammesteg,
og del er sgu et Held, for ellers havde vi

faaet hende paa Sognet.
Aage vidste ikke ret selv hvorfor, men dette

bratte Dødsfald berørte ham pinligt; det laa

som den sorte Skyggestreg paa Solskivens Guld.
Dan gik op paa sit Værelse, pakkede sin Vad-
sæk og vilde saa til Solhy; men en uovervin-
delig Mathed hetog ham. Han lagde sig paa Sen-
gen for at blunde el Øjeblik, men da han vaag-
uv(\l' stod Solen i sin Nedgang Turen til Solhy
var umulig.

Forstemt og ulykkelig satte han siii ned
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og skrev et langt Afskedsbrev til Paula; det
endte saaledes:

Min inderlig Elskede! I Haab om den Lykke
Du har forjettet mig, i Tro paa den Kærlig-
hed Du har svoret mig, sender jeg Dig Moders
Ring, som jeg har været saa lykkelig at tinde.

Bær den til Minde om mig og min Kærlighed.«
Da han havde bragt dette paa Posthuset, sty-

rede han sin Gang mod Guldsmedens Hus - -

det var ham umuligt at erindre, om han havde
betalt Ringen. Han bankede og kaldte — Ingen
svarede. Den næste Morgen rullede Aage med
Diligencen til Kobenhavn.

Gravør Mogensens Værksted i lille Kon-
gensgade var ikke nogen Forlystelsesanstalt;
det kunde man se af Aages Gang, der blev
langsommere og langsommere, jo mere han
nærmede sig den velbekendte Port. Her mod-
toges han af Madam Svendsen, Husets Fak-
totum, som meddelte ham, at Værkstedet var
lukket, fordi Gravøren var paa Skovtur, en
Fest han aarlig gav for sine Medhjælpere.
Aage følte sig betydelig lettet ved denne Med-
delelse og besluttede selv at tage i Skoven,
ikke for at slutte sig til Gravørens Selskab,
men for i stille Ensomhed at hengive sig

til sine Drømmerier, og snart var han ude
ved Lyngby Sø, hvis landlige Omgivelser min-
dede ham saa meget om Stillebys dæmren-
de Skove. Han vandrede om i stille Lykke
over sin Kærlighed og sit kommende Kunst-
nerliv, og syntes aldrig at have set Søen saa
blank og Skovene saa friske; men da det be-
gyndte at lide mod Solnedgang, kom der en un-
derlig Uro over ham. Det forekom ham, at

der var Noget, han skulde gjøre; men hvad
det var, kunde han ikke faa fat paa, og jo
mere han grublede derover, desto uroligere
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blev han. Saa faldt det ham ind, at dette No-
get laa i Byen og var paa Værkstedet, og at

Arbejstiden lunte op Klokken syv. Han saae
paa sit Uhr — jo, han kunde være derinde til

den Tid.
Da han atter præsenterede sig for Madam

Svendsen, udbrod denne forskrækket: .losses,

Hr. Vang! De er vist ikke rigtig rask.

»Giv mig Nøglen til Værkstedet, sagde Aage
kort, jeg skal derop.

Men der er slet Ingen deroppe, indvendte
Madammen, idet hun tog Nøglen frem.

Aage snappede den ud af hendes Haand
og gik med stive Skridt ind ad Porten. Ma-
dammen saae efter ham og sukkede: Herre
Gud, det kønne unge Menneske! nu har han
da ogsaa faaet for meget — ak ja, det kom-
mer (ler ud af disse Skovture.

Da Aage traadte ind i Værkstedet, laa det

store Rum med de mange Kvistvinduer i Sol-

nedgangens sidste glodende Belysning, dens
rode Straaler spillede hen over deblankeSkrue-
stikker, polerede Metalflader, over Hamre,
Amboldter og Gravstikker; brod sig i den tar-

velige Hængelampes Prismer, og faldt derfra
som syvfarvede Regnbuestriber paa de hvidtede
Vægge. Aage hængte sit Tøj paa Knagen, trak
sin Arbejsbluse paa og satte sig paa sin vante
Plads, stirrende tankeløst omkring sig. Hvad
var det, han skulde huske — det var ham umu-
ligt al komme paa det, og ganske mekanisk
tog han en (iravstik i Ilaanden.

Han prøvede i\vn paa et Stykke Kobber —
nej — det var ikke det. Han kastede Pladen
fra sig, og stirrede atter hen over Bordene,
hvor det blanke Værktøj luede i Aftensolens
Lys.

* Da faldt hans Blik paa et Par Stykker
Rundstaal, og det forekom ham. at disse havde
en Glans, der tiltrak ham paa en særegen
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Maade. Han tog dem, vejede dem i Haan-
den, maalte deres Diameter— ja, der var det;

men hvad saa mere? Han grundede dybt og
længe.

Da gik Solen ned, og i samme Øjeklik kom
han til at tænke paa Runemønten. Han tog
den ud af Etuiet, stirrede paa den og fandt

en ganske særegen Glæde derved — han syn-
tes, at han maatte have flere af dem — det

vilde skaffe ham Ro.
Han lagde Runemønten paa Rundstaalet

— jo, det passede nøjagtigt! Saa spendte han
Staalet i Jernkuglen, fik Lupen i Øjet og gav
sig til at arbejde.

Lidt efter faldt Mørket paa, og han havde
kun lagt de første Konturer. Han rullede Gar-
dinet ned, tændte Lampen og følte sig nu hyg-
gelig tilmode. Aldrig havde noget Arbejde in-

teresseret ham som dette, og hen ad Midnat
var Stemplerne færdige.

Han tog Skærmen af Lampen, tørrede Sve-
den af sin Pande og saae sig uroligt om i det

halvmørke Rum, hvor Maanen kastede blege
Lyskvadrater ind gennem Vinduerne, medens
Resten af Værelset laa i dyb Mørke. Da saae
han noget glimte henne ved Kakkelovnen —
det var et Stykke Sølvblik, som tindrede i Maa-
nelyset; han tog det, vejede det i Haanden og
følte atter den samme indre Tilfredsstillelse,

som da han havde taget Rundstaalet. Saa flyt-

tede han den store Ambolt midt ud i Stuen,
og kort efter drønede hans Hammerslag saa
vægtigt og sikkert, at det rungede gennem hele
Huset.

Pludselig faldt en stærk Lysstribe hen
over Ambolten, Døren til Værkstedet reves
op — der stod Madam Svendsen i dyb Neg-
ligé med en Lampe i Haanden.

»Ih Du Frelsens Gud! hvad er det dog, De
bestiller heroppe, Hr. Vang? — Der er jo ikke
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et Menneske, som kan i'aa Nattesøvn i sine

Øjne.'
Jeg præger Monter. Madam Svendsen.

sagde Aase.
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Gud fri og frels os! raabte Madammen.
De vil da ikke i Tugthuset?

Er de ikke kønne? spurgte Aage og rakte
hende en.

Det Skidt, svarede Madammen irriteret,
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det er jo ikke andet end Regnepenge! Nu
jnaa De holde op, Hr. Vang, for ellers kommer
Krigsraaden selv. Det er jo et ugudeligt Xat-
tespektakkel.

Der mangler to, sagde Aage, og til Madam-
mens store Forskrækkelse faldt endnu to væg-
tige Hammerslag over Krigsraadens syndige
Hoved. Derpaa pakkede Aage sine Mønter ind
og lystes ned af Madam Svendsen, som nu
var fast overtydet om, at han enten maatte
være fuld eller gal og derfor had ham om
at gaa lige hjem.

Denne Anvisning fulgte Aage paa det nøj-
agtigste, og da han næste Morgen havde faaet

Mønterne sendt afsted, følte han en Ro i sit

Sind og en Tilfredshed med sig selv, som han
ikke længe havde kendt; men kort efter havde
han ganske glemt, hvad der var passeret paa
Værkstedet.

Ude paa Christianshavn, Københavns Stil-

leby, knejser mellem forfaldne Rønner endnu
gamle anselige Handelsgaarde, som minder
om Danmarks Velstand paa det Asiatiske Kom-
pagnis Tid, og i en af disse havde Professor
Krog sit Atelier. Det var en høj Hjørnebyg-
ning, hvis Forside vendte ud imod Kanalen
med dens Skibe og Pramme, medens man
fra Sidefløjens øverste Etage havde en vid Ud-
sigt, først over Volden med dens Grave og
Glaeier, saa over det frodige Amager, og en-
delig over den rullende Sø lige ned til Stevns
Klint, hvis Fyr hver Aften blinkede som en
Stjerne.

Krog havde rejst meget, og hans Atelier bar
Vidne om hvorledes og hvorhen. I Dørkro-
gen hang endnu hans Ransel og Ziegenhainer,
prydet med Navnene paa de Byer, han havde
besøgt. Saa kom et stort Skab fuldt af romer-
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ske og græske Antikviteter, og endelig det Al-

lerhelligste, et gammelt Chatol, som kun blev
forevist ved højtidelige Lejligheder, og som
skjulte de Monter og Gemmer, som han havde
købt af Bønderne paa Forum og Piazza Na-
verne. Væggene dækkedes af Studier, Raderin-
ger og Haandtegninger, som viste, at han havde
været paa en god Fod med hele vor ældre
Kunstskole; men der var ingen Makartbuket-
ter, ingen spættede Tigerskind, ingen falmede
Silkedraperier, ingen gamle Møbler i Bonde-
stil ; thi Krog hørte til den gamle Skole, som
mente, at Kunst var Kunst og det Andet me-
stendels Gogl .

Det var en varm, foraarsfrisk Dag i Maj,
Vinduerne stod aabne, og i Sollyset derude
tegnede Voldens Træer sig med denne ube-
stemte Nuance mellem Grønt og Brunt, som
angiver, at Knopperne har i Sinde at blive

Blade.
Krog stod ved Kavaletten og arbejdede paa

et Medaillestempel; men af og til skubbede
han den grønne Ojenskærm tilhage fra Panden
og stirrede w\ paa Voldens Grønt og det gry-

ende Foraar, idet han sukkede: Aa ja. det var
dengang, og saa trak han atter Skærmen ned,

tik Lupen for Øjet og arbejdede ivrigt videre.

Ved det andet Vindue stod Pladsen tom.
EnArbejdsbluse hang over Stoleryggen og dæk-
kede halvt en Skiferplade, hvorpaa man saae
Udkastet til et MedaiUerelief i Voks. Poussér-
pinde, Tyrter, Riffelfile, Mejsler og Punsler laa

hulter til bulter mellem hverandre paa Bor-
det.

Hm. hm! mumlede Krog, medens han tog

sig en ny Udenlandsrejse gennem det aaben-
staaende Vindue. Hvor Pokker er han nu
henne? .Icg synes, han begynder al løje af. Han
er en Hink Fyr. en talentfuld Fyr, nu-n han
løjer af — ja Gu'e gjør han saa. se der har
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han smidt sin Bluse lige over Vokset! Ligner
det nu noget? Bare han ikke er i Kærligheds-
tilfælde.«

Efter dette Hjertesuk tog Professor Krog
sig et nyt Drag Foraarsluft og gav sig saa at-

ter til at arbejde, idet han mumlede: »Ak ja,

det var dengang.«
Længe hørte man kun den skrabende Klang

af Gravstikken i Staalet, men saa lød der hur-
tige Trin paa Trappen, og idet Krog aabnede
Døren, raabte han: »Naa, kommer han der, Do-
venlars!«

»Dovenlars! — hvad behager? kalder De
mig Dovenlars? Nej, veed De hvad, min gode
Krog! vel hedder jeg Lars, men Dovenlars
er der endnu Ingen, der har kaldt mig.

»Ih nej, Hr. Etatsraad! Er det Dem,< udbrød
Krog fornøjet over Udsigten til en lun Passiar.

»Jeg trode Skam, det var min Elev. Undskyld
at jeg titulerede Dem saaledes.«

»Aa, De veed, jeg bryder mig Pokker om
Titeler« svarede Étatsraaden, idet han tog de
sidste Spring. »Lad mig bare komme ind; jeg

har en Sag af uhyre Vigtighed at tale med
Dem om.«

Den Indtrædende var en mærkelig Skik-

kelse, stor og bred men dog ungdommelig let,

trods at hans Haar, som hang i tætte fyldige

Lokker, begyndte at graane. Ansigtet var ikke
smukt, dertil var det for stort, for groft, og
de tykke Læber for fremstaaende; men naar
han "talte, forsvandt alt dette. Da kom der et

Liv og et Spil i disse mangfoldige Muskler,
en Glans i Blikket og en Hurtighed i Øjeka-
stet, som svarede til hans Tales rivende Strøm.
Han kastede sig i Sofahjørnet, trak Krog med
sig og fortsatte: »Som jeg siger Dem, en Sag
af uhyre Vigtighed, baade for Møntkabinet-
tet, for mig selv og Numismatikken som Vi-

denskab. Aldrig i mit Liv har jeg haft saadan
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et Hovedbrud: Se her — hvad siger De om
den?

Det er jo en Runemønt, svarede Krog.

En Runemønt! Ja naturligvis, men se rig-

tig paa den og læs hvad der staar.

Krog kneb Lupen i Øjet, stirrede paa Mon-
ten og svarede: Der staar saadan nogel som
Vox.

Yox! udbrod Etatsraaden indigneret, nej.

der staar min Salighed LUX, men jeg er bange
tor. det er en Luks. der bar lavet i\vn. Hvad
siger De.'
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Jeg forstaar ikke. hvad De mener, sagde
Krog. Den Mønt ser jo meget godt ud.

Ser ud, ser ud! vrissede Etatsraaden.
Hvor kan De nu sige saadan Noget? Se efter

paa begge Sider og læs hvad der staar.«

Det kan jeg ikke, svarede Krog smilende
over sin Vens Ivrighed. Runerne kan jeg slet

ikke tyde.«

»Lad mig faa den,« udbrød Etatsraaden og
snappede Mønten saa hurtigt, at Krog tabte

Skærmen.
»Hør nu efter, saa skal jeg forklare Dem,

hvori det Vidunderlige bestaar. Ser De, her
er nu først et hjelmet Hoved, og over det
staar ganske tydeligt med Runer: Olaf hin
helga — det er naturligvis Olaf den Hellige.

Paa den anden Side ser De et Kløverkors, og
i dets Vinkler staar, mærkværdigt nok med
romerske Bogstaver LUX — VIN — CET — det
betyder Lyset skal sejre; men her i den fjerde

Vinkel staar der Noget, jeg ikke kan blive klar
paa. Det ser ud som et Hoved med en Straa-
leglorie, omgiven af en Kappe.«

Nej, det er en af Skyer opgaaende Sol,« for-

klarede Krog, som atter havde faaet Lupen i

Øjet.

»Bravo, bravo, raabte Etatsraaden ogsprang
o]) af Sofaen, brillant set: Symbol paa Kri-
stendommens sejrende Lys, der stiger op af
Hedenskabets Mørke. Tak, gamle Ven, der blev
den Gaade løst, men der er flere tilbage.«

Hvilke? spurgte Krog med et lille Smil.
Jo, ser De, Hovedspørgsmaalet bliver: er

denne Mønt virkelig fra Olaf den Helliges Tid,
eller er det Noget, som disse forbandede Mønt-
handlere har lavet for at stikke os Blaar i

Øjnene? Som Direktør for Møntkabinettet er
det mig, der bærer Ansvaret for, at vi ikke faar
falske Stykker ind i Samlingen.«

Har De købt den? spurgte Krog.
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Naturligvis, svarede Etatsraaden og klø-

ede sig i sin vældige Løvemanke. En forban-
det Omløber var det, der kom med den. Jeg
turde ikke lade ham gaa med Mønten, og saa
gik han sgu med Pengene — hundrede Rigs-
daler, min Faer!

Hvor er den fundet? spurgte Krog.
Etatsraaden sprang op af Sofaen, knipsede

men Fingeren og udbrød: Solby I og Solen
paa Monten. mærkværdigt! Skulde man vir-

kelig have præget Mønter i Solby?«
»Næppe under Olaf den Hellige, svarede

Krog tørt. dengang regerede jo Knud den Store
i Danmark.«

Ja vist, ja vist. sagde Etatsraaden ærgerlig,
men der kan jo ogsaa være et Solby i Norge.

Tillægsordet (len Hellige tyder desuden paa,
at den er præget efter Olafs Død. muligt af
en eller anden Biskop. Den er ganske ukendt.
en hel ny Type; men det mærkeligste er. at

den har Huner paa den ene og Romerskrift
paa <\vn anden Side — det har jeg aldrig før

set. Og Etatsraaden begravede Ansigtet i sine

Hænder, og grundede dybt over dette Fæno-
men paa den Numismatiske Himmel. Krog.
som imidlertid havde vejet Mønten, sagde med
en vis Uro:

Den bar endnu en Mærkelighed.
»Hvilken? spurgte Etatsraaden, der vaag-

nede op af en Drøm.
Den er dobbelt saa vægtig som de sæd-

vanlige Runemønter; det bover mig ikke. Det

er nutildags vanskeligt at præge i saa tyndt Sølv
som Middelalderens.

Etatsraaden loer op og stirrede paa Vægten.
.la. De bar Het. raabte ban. Aa. den forban-

dede Slyngel, at drive Gæk med det kongelige

Møntkabinet og en Mand som jeg. l'aar jeg

ham fat, skal ban min Saligbed i Tugthuset
Xaa, naa. saa galt bliver det vel ikke. sagde
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Krog og klappede ham paa Skulderen. Jeg
har jo endnu ikke erklæret Mønten for falsk.

Den ser ægte nok ud, og de kan have haft

en anden Møntfod i Norge. Muligvis er det
en Pied-fort.'

»Tror De?« spurgte Etatsraaden med et Be-
frielsens Suk.

»Lad den ligge her til i Morgen, svarede
Krog, »saa skal jeg gaa den grundig efter. Det
er ikke saa let at afgøre den Sag paa en Studs.«

»Nej, nej, kære Krog, det kan De tro, at vi

Museumsfolk daglig faar at mærke. Man over-
løber os med de utroligste Ting, snart lappede
sammen af gamle Stumper, snart fabrikerede
af snedige Falsknere — der er jo hos vore An-
tikvarer ikke et ægte Stykke tilbage. Jeg bryder
mig ikke om, at de laver gamle Stikkebækner
til Bordopsatser, og Frederik den Sjettes The-
maskincr til Blomstervaser; men vore gode
gamle Oldsager, og vore rare danske Mønter
skal de Pinedød lade være i Fred! De maa
ikke forvanske Historiens Gang og bringe Vild-
rede i Videnskaben. De vil snyde os for
Penge, men de snyder os tillige for Kundskab,
og det vil jeg sige Dem, Krog, at hvis denne
Mønt er falsk, saa vil jeg sætte Himmel og
Jord i Bevægelse for at faa Synderen afstraf-

fet — han kunde jo lige saa godt have efter-

gjort en af Bunestenene paa Bundetaarn, og
det er der min Salighed Straf for. Farvel, saa
kommer jeg i Morgen!«

Den ivrige Ktatsraad trykkede Krog ven-
skabeligt i Haanden og styrtede ud ad Døren
lige saa hurtigt, som han var kommet. Langt
nede paa Trappen hørtes endnu engang hans
klangfulde Stemme, saa faldt Porten haardt i.

Hvad var det for en løjerlig En?« spurgte
Aage, som kort efter traadte ind. Han tog mig
i Knaphullet og spurgte, om jeg hed Doven-
lars.«

BERGSØE : FALSKMØNTNEREN 5
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»Det var Direktøren for det kongelige
Møntkabinet, < svarede Krog. Han kom med
en underlig Mønt. Iler skal De se — hvad si-

ger De om den?
»Det er jo Mage til den, jeg har,» svarede

Aage, bare jeg ikke har tabt min.«
Mage! udbrød Krog forbavset, har De

Mage til den Mønt, lad mig se den!
Aage aabnede den lille Guldkapsel, og Krog

udbrød endnu mere forbavset: »Ja,minsandten
er det i\cn samme! Vent lidt.

Han gik til Vinduet, undersøgte begge Møn-
ter nøje under Lupen, og medens han gjorde
dette, undergik hans Ansigt en mærkelig For-
andring. Et Par Gange sendte han Aage et prø-
vende Blik og gav ham saa Etatsraadens Mønt,
idet han spurgte: »Hvad siger De om denne?

Den er falsk, svarede Aage uden Betænk-
ning.

Hvor kan De sige det? De har jo slet ikke

set paa den.
Nej, men jeg kan føle det. For det første

er i\cn tykkere end min, og for det andet er
den skarp i Kanterne. Se. (iraden sidder endnu
her i Korsets Vinkler. Den er ganske frisk.

De har Ret, svarede Krog, idet han be-

tragtede ham skarpt. De ser godt men hvor
er da den falske kommet fra ?

Ja, det veed jeg virkelig ikke. sagde Aage
frejdigt, jeg har aldrig set andre end min.

Men hvor er Deres da kommen fra?

spurgte Krog.
Den er funden paa Solby Kirkegaard.
Paa Solby Kirkegaard! udbrød Krog

endnu yderligere forbavset, og den anden er

ogsaa fra Solby' Hvorledes hænger dog alt dette

sammen? Har De fundet i\ci\ selv?

»Nej.
»Hvorledes har De da faaet den'.' spurgte

Krog skarpt.
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Aage blev rod og svarede lidt usikkert: Det
kan jeg ikke sige Dem.«

Krog gik hen til Vinduet og saa lidt ud;
hans Ansigt havde paa engang et bek3'mret
og mistænksomt Udtryk. Saa vendte han sig

pludseligt mod Aage og sagde: »Kære Vang!
jeg har betragtet Dem, ikke blot som min Elev,
men ogsaa som en Ven, og det gjør mig ondt,
at jeg ikke har vundet Deres Fortrolighed.
Jeg er en gammel Mand; men jeg har ogsaa
været ung, og jeg veed at unge Mennesker kan
gjøre Dumheder, hvis Betydning de ikke aner,
sig mig derfor oprigtig: har De ikke lavet
denne Mønt efter Deres — til et Par gode Ven-
ner for Eksempel?

»Men hvor i al Verden falder De dog paa
det,« udbrød Aage, »hvad skulde de med saa-
dan en Regneskilling?

»Nu vel, siden De sætter saa lidt Pris paa
den, saa kan De gjøre mig en stor Tjeneste.
Den gamle Etatsraad, som de mødte paa Trap-
pen, er meget ked over at have købt den fal-

ske til Møntkabinettet, lad ham faa Deres, saa
vinder De i ham en god Ven, som nok vil give
Dem nogle smukke Medailler i Bytte.

»Det kan jeg ikke, jeg vil ikke skille mig
ved denne Mønt for nok saa mange Medailler.
Jeg har faaet den som en kær Erindring.«

Naa saaledes!« sagde Krog idet hans An-
sigt antog et halvt vemodigt, halv sarkastisk
Udtryk. Nu begynder jeg at forstaa Dem.
Det er maaske ikke alene en kjær men ogsaa
en Kæresteerindring.«

Aage blev blussende rød.
»Herregud, har nu De ogsaa begaaet Selv-

mord,« udbrød Krog i pudsig Fortvivlelse.
»Og jeg, som tænkte paa at faa Noget ud af
Dem! Naar skete den Ulykke?«

»I Sommerferien,« svarede Aage.
»Ja, Sommerferier, Karnevaler og Skøjte-
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løb — dem har Fanden skabt, sagde Krog.
Men siden De sidder saadan i det. saa veed

jeg ikke bedre. vm\ al De tager til Solby
igjen i Pinseferien og graver paa det Sted.

hvor den er funden, der plejer i Reglen at

være tiere end een; men tinder De ingen, saa
bed hende, De ved nok, om at give Dem en
anden Erindring, og lad den gamle Htatsraad
faa Skillingen, ellers lever han vist ikke Aaret
over.

Det var et længe næret Ønske, som her
uventet opfyldtes. Lykkeskillingen vilde atter

forene ham med Poula ; men skille sig ved
den, og det for en gammel Etatsraads Skyld,
nej, det gjorde han aldrig!

Det Sidste sagde han dog ikke til Krog.
han indskrænkede sig til en varm Taksigelse
og Løfte om, at se nærmere efter paa Solby
Kirkegaard.

Fjorten Dage var forløbne, og du var der
kun 8 Dage til Pinse. Aage havde med et

Barns Glæde talt hver Dag. som svandt, og
nu stod han i sil Vindue, stirrende ud over
Esplanadens gronnende Træer og Kastelsvol-
dens græsklædte Bastion. Hele Livet syntes
ham saa ungt, saa friskt. Himlen var hlaa
med lette drivende Bomuldsskyer, og nede i

Grønningen spadserede unge Par i lyse l'or-

aarsdragter. — Snart skulde han sværme lige-

som de. Paa Bordet laa hans Gaver til

Amor og Bellona, en af ham selv skaaren
Kame til Poula og et Servietbaand til Tante
Malle, for at bringe hende ud af hendes sæd-
vanlige krigshumor. Han var just i færd med
at pudse det sidste, da Gangklokken gav sig

til at kime ualmindelig voldsomt, hvorpaa der
fulgte en heftig Banken. Ærgerliglod han Ser-

vietbaandet ligge, aabnede Døren og traadte
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et Skridt tilbage; der stod to Politibetjente,
hvoraf den ene rakte ham en trykt Blanket.

»De gaar vist fejl,« udbrød Aage.
»Tror De?< sagde Betjenten. »Er De ikke

Gravør Aage Vang?«
»Jo, men hvad er det for et Papir?«

»En Tilsigelse til at møde paa Politikam-
meret i Morgen Kl. 12, sagde Betjenten.

»Det kan jeg ikke, jeg skal rejse i Morgen
Kl. 7 med Toget,« indvendte Aage.

Hvorhen?
»Til Stilleby.«

»Godt,« sagde Betjenten, og skrev noget i

sin Lommebog, De foretrækker maaske at
blive taget derude.



78

Taget, udbrod Aage. hvad mener De med
det?

Betjenten maalte Aage fra Top til Taa og
svarede: "Det er jo klart nok — hvis De ikke
møder godvilligt, bliver De arresteret.

Hvad har jeg da gjort? spurgte Aage, som
blev mere og mere forvirret.

Aa, det faar De nok at vide i .Morgen.

sagde Betjenten, vi har Ordre til at holde
vor Mund.

Aage blev staaende aldeles maallos. medens
de to Betjente gik ned ad Trappen. Saa stirrede

han paa Blanketten; men der stod kun. hvad
Betjenten havde sagt.

Urolig begyndte han at vandre frem og til-

bage, grublende over, hvad denne gaadefulde
Tilsigelse skulde betyde. Han var sig ingen
Brøde bevidst, og dog ramte denne Tilsigelse

ham som et Tordenslag, der kuldkastede alle

hans Planer. Han forsøgte at slaa sig til Bo
med, at han muligt skulde stævnes som Vidne
i en eller anden Retssag; men selv dette pinte
ham — han huskede paa Guldsmed Trolle, og
hvorledes denne var kommen i Ulykke ved
hans Udsagn.

Jo mere han grublede, desto hedere blev
Luften omkring ham, indtil Sveden sprang ud
af hans Pande. Værelset forekom ham utaa-
lelig trangt, en Tur omkring Søerne, vilde

gjøre godt!
Da han kom ned i Porten, saae han en ele-

gant klædt Herre med svære sorte Moustacher.
Denne Herre syntes med stor Opmærksomhed
at studere de i Porten ophængte Fotogra-
fier; men idet Aage gik forbi, sendte han
ham et underligt spejdende Sideblik. Aage for-

andrede sin Plan og gik ud paa Langelinie. Men
just som ban havde sat sig paa en Bænk, pas-
serede (\cn elegante Herre barn forbi, idet han
strøg sine Moustacher med et Smil. som Aage
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aldeles ikke syntes om ; men det forunderligste

var, at da han senere vandrede langs Søerne,
saae han den elegante Herre vandre paa den
modsatte Side. Ærgerligt vendte Aage om og
gik hjem; men da han om Aftenen vilde rulle

sit Gardin ned, stod den elegante Herre i Grøn-
ningen og kiggede Stjerner. Han maa jo være
gal, tænkte Aage og gik tilsengs.

Aldrig havde han tilbragt en saa urolig Nat.

Baaret af Mørket steg det ene Skræmmebil-
lede frem efter det andet, indtil han til sidst

syntes at se Politihjelme i Luften og Forhørs-
dommere i Krogene. Først langt hen ad Mor-
genstunden faldt han i en tung Søvn, vaagnede
med et nervøst Ryk og gik med beklemt Hjerte
hen i den Kafé, hvor han plejede at komme.
Dér sad den elegante Herre og spillede Do-
mino med en temmelig lurvet Person. Aage
styrtede ud at Kaféen og løb lige op til Kon-
gens Nytorv, men da han traadte ind ad Gia-

nellis Port, saae han den elegante Herre i Mun-
dingen af Bredgade. Det var, som havde han
faaet en dobbelt Skygge.

Kjøbenhavns Raadhus er ikke nogen tilta-

lende Bygning — mørk, skummel og graa lig-

ger den i Hjørnet af Torvet med sine tilgit-

rede Vinduer, og mørkt, skummelt og graat
er det triste Liv, som rører sig derinde. Foran
Porten holdt den sorte Vogn, som Folkevittig-

heden har døbt Salatfadet, og udtømte sit

sørgelige Indhold af Forbrydere i nogle mørke
Korridorer, som førte til Politiretten, hvor det
vrimlede med Vagabonder, Løsgængere, Bøl-
ler og Skøger, hvoraf nogle blev lukkede ind
i Skabene, da Aage søgte at bane sig Vej gen-
nem Vrimlen.

»Hvor skal De hen, raabte en Betjent. Aage
viste ham Tilsigelsen, og Betjenten sagde > De
skal slet ikke her! Opdagelsesbureauet er høj-
ere oppe, det er bedst, jeg følger Dem. Gen-
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nem en Uendelighed af Korridorer og Trapper
naaede de op til en Dør, hvorpaa der stod Ko-
benhavns Opdagelsespoliti . Det gos i Aage. da
Betjenten pludselig tog ham i Armen og skub-
hede ham ind ad i\vn aabne Dør med de Ord:
»Gravør Vang! Hr. Inspektør! hvorpaa han
tog til Huen og forsvandt. Inspektøren hævede
Hovedet fra en Bunke Akter, der laa paa Skri-

vebordet, pegede med Enden af Penneskaftet
paa en Stol og gav sig saa atter til at skrive.

Mekanisk satte Aage sig ned og stirrede

omkring sig. — Aldrig havde han set et saa

uhyggeligt Bum. Høje mørkegråa Reoler med
Bunker af Akter og Papirer dækkede Væggene,
Lyset faldt mat gennem de smalle, støvede
Vinduer, Luften var lummer og uren det

var, som om den klare Sol og den friske Vind
ikke havde berørt dette Bum i umindelige Tider.

Ved Indgangsdøren stod en tykOverbetjent, som
pligtskyldigst holdt Ilaanden for .Munden, hver-

gang han gabede, og ved en anden Dør tø Be-

tjente, som blot manglede Flammesværdet for

at ligne Keruber.
Inspektøren vedblev at skrive. Af og til hæ-

vede han Hovedet og sendte Aage et prøvende
Blik, saa skrev han igen — Pennens Kradsen
paa Papiret lød tilsidst for Aage som en Slan-

ges Hvislen. Hver Gang Inspektoren sendte

ham sit skarpe, prøvende Blik, maatte han
slaa Øjnene ned, og det irriterede ham: men
han maatte.

Tag Rapporten, Madsen, sagde Inspekto-
ren pludselig og rejste sig.

.lo. Ur. Inspektør, svarede Overbetjenten,
der foer op som af Søvne.

Naar er De født?
Aage lamlede i det og udbrød forvirret : Men

kan jeg da ikke forst laa at vide*.' -

Vil De svare paa Overbetjentens Sporgs-

maal og afholde Dem Ira alle overflødige He-
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mærkninger, afbrod Inspektoren ham skarpt.

»Vi veed mere om Dem, end De tror.«

I det samme gik Døren op, og den elegante
Herre traadte fløjtende ind. Han tilkastede In-

spektoren et venskabeligt Nik og borede sig

mellem de to Betjente ind ad den anden Dør,
idet han sagde: Der harvi jo Falskmøntneren.

Aage stræbte at samle sine Tanker og be-
svare de mange Spørgsmaal, som skulde af-

lægges til Rapporten; men da Overbetjenten
spurgte: Er De tidligere straffet?« brast hans
Taalmodighed. og idet han vendte sig mod
Inspektøren, udbrød ban: Taaler De, at Deres
Folk fornærmer mig, Hr. Inspektor!

Inspektøren rejste sig fra sine Akter og sagde

:

Man kan mærke. De ikke bar været her oppe
før. Alt dette er Formaliteter, som maa iag-

tages; men det foreløbige Forhør ønsker Poli-

tidirektøren selv at overtage. Jeg vil raade Dem
til at svare saa kort og bestemt og tillige saa
sandt, som De formaar. Det vil forkorte For-
høret og formilde Deres Straf.«

Straf! udbrød Aage og tumlede tilbage.

Ja, den undgaar De næppe; dertil er In-

dicierne for vægtige. En aaben Tilstaaelse vil

tjene Dem bedst.

Overbetjenten tog Aage ved Armen og hvi-
skede: Gjør bare intet Vrøvl derinde, for i Dag
er han i Gnavehjørnet, kan De tro!

De to Betjente gjorde Honnør, da Over-
betjenten aabnede Døren til det Allerhelligste
- Politidirektørens Værelse.
Henne ved Vinduet stod Politidirektøren

i hviskende Samtale med den elegante Herre,
som flot snoede sine Moustacher, medens han
legede med sin Lorgnetsnor.

Det svimlede for Aage; han vilde sætte sig

ned, men Overbetjenten lettede ham op og hvi-
skede: Jeg tror, De er gal! Ser De ikke, han
staar.«
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Nu trak den elegante Herre et stort Papir
og en lille Æske op og overrakle Politidirek-
tøren begge Dele. Denne hikkede Æsken op,
undersøgte dens Indhold og rakte den saa plud-
seligt til Aage med de Ord: Kender De dem?

Ja, stammede Aage, jeg har set en af
dem hos

Vil De behage at svare ja eller nej paa
mine Spørgsmaal, afbrød Politidirektøren
ham skarpt. Har De set disse Monter for?

Ja, svarede Aage febrilsk.

»Har De lavet dem mod bedre Vidende?
Jeg har ikke lavet dem, jeg kender dem

slet ikke, udbrød Aage forvirret.

Hvorledes bringer De det i Samklang med,
at De lige sagde, at De havde set dem for.

Det veed jeg ikke. svarede Aage forvirret,

jeg kan ikke huske, at jeg har lavet disse Møn-
ter'.

Politidirektøren vendte sig mod Overbe-
tjenten og sagde: Visiter ham, Lassen!

I en Haandevending laa alle Aages Smaa-
sager paa Politidirektørens Bord. Den ele-

gante Herre nærmede sig og pegede med et

tilfreds Smil paa Guldkapselen, som Politidi-

rektøren aabnede. »Kjender De da denne,
spurgte han.

»Jo, svarede Aage.
Er dette ikke dvn ægte Mønt, og alle de

andre falske?
Jo. svarede Aage rystende; han følte, han

begyndte at blive ganske kold.

Politidirektøren sendte ham et gennem-
borende Blik og sagde langsomt, idet han li-

gesom hamrede Ordene ind i Aages Bevidsthed :

N'aar De nu er i Besiddelse af den ægte Mønt,
og vi har soleklare Beviser for, at De har lavet

de falske, saa haaber jeg, at det Hele er sket

mod bedrevidende, og at De intet Begreb har
haft om. at Di- tilsigtede noget Bedrageri, da
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De solgte disse Mønter til Guldsmed Trolle i

Stffleby.

»Jeg har hverken lavet eller solgt dem,«
udbrød Aage forbitret. "Den, der siger det, farer

skændigt med Løgn.'
Politidirektøren blev ganske bleg. Han ryk-

kede i en Klokkestreng, vinkede ad Overbe-
tjenten idet han sagde: »Før ham til Vinduet.

Tonen, hvori dette blev udtalt, lod Aage
formode, at han muligt kunde blive ekspederet
ud af det med det samme; men Lassen tvang
ham ned paa en Stol, saa han fik Lyset lige

i Ansigtet, og hviskede: Gjør nu ikke mere
Vrøvl.

Politidirektøren gik hen til Bordet, satte

sig ned og gennemlæste med stor Opmærk-
somhed det Dokument, som han havde faaet

af den elegante Herre. Denne vedligeholdt sin

skødesløse Stilling ved Vinduet, nynnede en
Tyrolervals og pudsede sine Negle med en
Tandstikker. Af og til sendte han et sarkastisk
Blik til Lassen — Aage kunde have kvalt ham.

Der hengik mindst et Kvarter i den dybe-
ste Tavshed, saa hørtes Fodtrin udenfor og
to Betjente førte to meget modsatte Skikkelser
ind i Salen — den ene var Guldsmed Trolle,

den anden Madam Svendsen, som bevægede
sig frem under idelige Nejninger.

»Kender De disse Vidner? spurgte Politi-

direktøren.
»Jo,« svarede Aage og vilde træde frem,

men Lassens kraftige Haand tvang ham atter

mod Lyset.
Vil saa De, Hr. Trolle, afgive Forklaring

over, hvad De veed om den Anholdte og hans
Forhold til disse Mønter.

Trolle var iført en langskødet sort Frakke,
der naaede ham til Hælene, muligt for at skjule
hans vanskabte Ben. I Haanden holdt han
sin høje sorte Silkehat, som han uafladelig



84

strøg, medens lian skulede til Aage. I Fjor
Sommer, begyndte han, traf jeg (iravor Vang
ved Stillebysø. Jeg havde lige været i Vandet
og

Spring det over! afbrod Politidirektøren.
Hold Dem til Sagen, klart og korrekt'.'

Naa, ja. som Deres Excellence befaler, sva-
svarede Trolle og lod Hatten snurre som et

Hjul. Saa spurgte han mig. om jeg havde
nogle smukke gamle Hinge at sælge, og saa vi-

ste jeg ham nogle paa mit Værksted: men saa
vilde han have en Guldmedaillon i Stedet, og
saa <

Er det denne? afbrød Politidirektøren.
Akkurat! svarede Trolle Det er den selv-

samme — der staar mit Mærke.
Godt. svarede Politidirektøren.
Kender De denne'.' spurgte han og rakte

ham Aages Runemønt.
Om jeg gjør! Det var jo netop den Mønt,

vi handlede om.
Men hvorafveed De, at det er den samme'.'

> Jo, for jeg vilde prøve Sølvets Lødighed.
Se. her sidder endnu Mærket af min Prober-
sten.

Det er rigtigt, og hvad saa'.'

Ja saa, vedblev Trolle noget usikkert. Saa
kunde jeg jo slet ikke faa Monten Ira ham,
fordi han sagde, at det var en kær Erindring,
og saa viste jeg ham en prægtig gammel Km-
pirering med tre ægte Stene, og s;ia lovede
han at skalle mig et Dusin af disse Mønter,
for dervargjort el 1- und paa Solhy Kirkegaard.

Det er Løgn ! raabte Aage og loer op.

Maa jeg bede Dem om ikke at afbryde
Vidnet, sagde Politidirektøren skarpt.

Løgn! udbrød Trolle og skelede op mod
Himlen. Ved Gud i Himlens højeste Hige. det
vil jeg gjøre min Saligheds Ed paa! Maa jeg

læse »lette Brev for Politimesteren?
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Trolle trak et Brev frem af sin Brystlomme,
aabnede det og læste:

»Hermed sender jeg de tolv Mønter, jeg har
lovet Dem, og haaber De maa blive tilfreds med
dem.

Ærbødigst
Aage Vang.

»Har De skrevet dette Brev'.' spurgte Po-
litidirektøren.

Aage vendte og drejede Brevet, som var
det ham noget ganske ukendt, saa svarede
han, idet Trolle sendte ham et gennemborende
Blik: »Det veed jeg ikke, jeg kan ikke huske
det.«

Politidirektøren og den elegante Herre veks-
lede et hurtigt Øjekast, som Trolle opfangede,
thi han udbrød: Jo, min Salighed har han
skrevet det, jeg hentede det jo selv paa Post-
huset tilligemed Mønterne.'

»Hvad betalte De ham saa for disse Møn-
ter?« spurgte Politidirektøren.

»Vi handlede om dem, < svarede Trolle med
en sær Grimasse. Han fik Empireringen og
Guldmedaillonen for Mønterne.

»Det er ikke sandt, raabte Aage og rejste

sig op.

»Har De da betalt disse Sager? spurgte
Politidirektøren ham.

Først nu foer det Aage gennem Hovedet,
at han ganske havde glemt at sende Pengene,
og han segnede ned paa Stolen med et sagte:

»Nej.«
Trolle stirrede paa ham med et hoverende

Grin. Politidirektøren saae mistroisk paa
Aage, og den elegante Herre gav sig atter til

at nynne.
»Jeg fik Mønterne i Bytte mod Pingen og

Guldmedaillonen. Det vil jeg gjøre min Salig-

heds Ed paa, forsikrede Trolle, og jeg troede
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naturligvis, at de var ægte. En har jeg solgt;

men da jeg nu horer, at tie er falske, overgiver
jeg Resten i Politiets Varetægt. Jeg ønsker ikke
at bedrage Nogen.

Og idet Guldsmed Trolle gjorde et mær-
keligt Skrabud, gav han sig atter til at pudse
sin Hat.

Politidirektøren vinkede ad den elegante
Herre, vexlede et Par Ord med ham, og vendte
sig saa pludselig til Madam Svendsen med de
Ord:

Fortæ] hvad De vecd om Anholdte.
Det gav et Sæt i Madammen; hun nejede

ligt- til Jorden, og idet hun kastede et forvildet

Blik omkring sig. spurgte hun:
Skal jeg sige det Altsammen'.'
Nej, kun hvad der vedrører de Mønter, vi

har talt om.
»Jo, med Fornøjelse, Hr. Politiminister! Jeg

husker det Altsammen ganske grangiveligt.

Det var ifjor Sommer en Lørdag, at Gravøren
gjorde den store Skovtur, for saa kan de
sove ud om Søndagen. Det var om Altenen,
og jeg havde lige vadsket Trapperne, for om
Søndagen skal (ler være pænt og propert, skal

jeg sige Dem. og saa stod jeg udenfor Porten
og trak lidt frisk Luft, for der er fælt beklum-
ret nede i Kælderen, skal jeg sige Dem, og
saa

Aa for Pokker, spring alt det Vrøvl over.

raabte Politidirektøren > og hold Dem til Sa-

gen.

Ja, nu kommer i\cn jo. sagde Madam
Svendsen lidt stødt; »men naar jeg inte maa
begynde med Begyndelsen, saa kommer jeg
jo aldrig til Enden.«

Blot ikke for vidtløftig, sagde Politidirek-

tøren noget mildere, hvad saa'.'

.la. saa kom Ur. Vang spadserende oppe
fra Nekolaj Kirke med saadanne underlige stive
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Skridt, og saa tænkte jeg: »Herre Gud, det

pæne Menneske .«

»For Pokker, spring over hvad De tænkte,
og sig hvad han gjorde, skynd Dem lidt!«

Madam Svendsen rystede over hele Lege-
met og nejede saa pludseligt lige ned til Jor-
den. »Han had om Nøglen, Hr. Politiminister.«

»Nøglen! Hvilken Nøgle for Pokker!«
»Ih, den til Værkstedet, og da han ikke

fik den straks, rev han den ud af Haanden paa
mig og gik derop.'

»Hvad gjorde han saa? Fulgte De med?«
»Jøsses, nej, Hr. Politiminister! for det

kunde da aldrig falde mig ind at gaa paa
Værkstedet i Mørkningen med en ung Herre,
især naar han kom fra Skovtur. Nej, jeg spi-

ste saamænd til Aften med Svendsen, og saa
gik vi tilsengs; men midt om Natten vaagner
Svendsen og siger: »Mutter, der er Tyve paa
Loftet.«

»Skynd Dem, skynd Dem,« udbrød Politi-

direktøren.
»Saa fik jeg da lidt Klæder paa Kroppen,

og da jeg kom op ad Trappen, hørte jeg en
Hamren, som om Huset skulde revne. Krigs-
raaden som hor underneden —

»Spring ham over! Hvad saae De paa Værk-
stedet?

»Der saae jeg Hr. Vang staa og hamre som
hesat. Han havde ved Gud flyttet den store

Amholt midt ud paa Gulvet, og da jeg spurgte
ham, hvad han hestilte, saa svarede han: »Jeg
præger Mønter, Madam Svendsen, og da jeg
saa spurgte ham, om han vilde i Tugthuset,
sagde han, at det ikke var rigtige Mønter, men
saadan nogle som dem der ligger, nogle smaa
tynde Regneskillinger. Saa pakkede han dem
ind og gik sin Vej, uden saa meget at sige

Godnat. Ja, han havde rigtignok været paa
Skovtur, kunde jeg mærke!«
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»Hvad siger De til dette Vidnes Udsagn?
spurgte Politidirektøren.

Aage rejste sig og svarede: Hun maa være
fra Forstanden! Jeg kan ikke huske det Mind-
ste af, hvad hun siger.

s Hvor var De da den Aften?
Ude ved Lyngby So.

Og senere?
Det kan jeg ikke huske, svarede Aage.

Politidirektøren kaldte paa Lassen og gav
de to Betjente et Vink om at fjerne Vidnerne,
Saa vendte han sig mod Aage og sagde med
Eftertryk: Siden De Intet veed. og Intet kan
huske, er det min Pligt at anbringe Dem
paa et Sted, hvor De kan samle Deres Tan-
ker.

Derpaa udfyldte han en Blanket, rakte (\vn

til Lassen og sagde: For ham bort.
Skal jeg arresteres? udbrød Aage for-

skrækket.
De har selv villet det, i Morgen vil der blive

afholdt Grundlovsforhør over Dem.
Da Døren lukkede sig efter Aage. udbrød

Politidirektøren: Nej. Mage til Forstillelse

har jeg aldrig kendt. Trods soleklare Beviser
sidder han der og lyver os lige i Ansigtet!

Og saa stadig: det veed jeg ikke, det kan
jeg ikke huske, jo den Slags kender vi. og
saa ser han ovenikohet saa uskyldig ud som
en ung Pige.

/Jeg har tidt lagt Mærke til. sagde iWn
elegante Herre, at de snedigste Forbrydere
have det uskyldigste Ydre. især Fruentimmer;
skulde man domme efter det Ydre —

Saa satte vi Guldsmeden i Kachotten, af-

brød l'olitidirekloren ; for Magi« til Pukkcl-
donner har jeg da aldrig set. og saa har han
det nederdrægtigste Ansigt, man kan tænke sig.

Lagde De Mærke til. hvor ondskabsfuldt han
stirrede paa Anholdte, medens han kom med
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sit Vidneudsagn? Saavidt jeg husker, har vi

haft ham heroppe en Gang før.«

»For seks Aar siden blev han straffet for

Stempelfalsk,« bemærkede den elegante Herre.
Politidirektøren tog en Protokol ned af Re-

olen, bladede i den og sagde: De husker godt.

Gud veed, om denne Fyr dog ikke har over-
talt det unge Menneske til at lave de Mønter?«

»Det vil blive vanskeligt at bevise,« svarede
den elegante Herre, Ulykken er, at han har
gjort det.«

»Ganske vist, men lad os dog holde Øje
med denne Fyr derude i Stilleby. Maa jeg
overrække Dem Deres Dusør.«

Den elegante Herre stak Konvolutten til sig

og sagde, idet han hilste til Afsked: Jeg skal
ikke glemme Stilleby og Guldsmed Trolle.«

Under denne Samtale førte Lassen Aage
gennem den samme Labyrint og det samme
BERGSØE: FALSKMØNTNEREN-

6
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Udskud afMenneskeheden ned i Gaarden, hvor
den sorte tilgitrede Fangevogn holdt. Lassen
lukkede Døren op, og med en skemtefuld
Bemærkning om ikke at støde sig paa Salat-

ladet, rullede Vognen afsted. Aage syntes, at

han korte til (iraven i sin egen Ligkiste. Nu
var Alt bristet!

Rygtet om Aages Arrestation foer som en Lø-
beild gennem Byen og slog som et Lyn ned
i Stilleby, hvor den bragte Onkel Moller i For-
tvivlelse. Hedaktor Jensen i Aktivitet, og Tante
Malle i Krigshumor. Provstens Knoer knæk-
kede sorgmodigt, da han meddelte Poula Ef-

terretningen; men den gjorde ikke den Virk-
ning, han havde ventet. Hun svarede blot:

Herre Gud, Fader, hvor kan Du tro sligt

?

Det Hele er naturligvis en Misforstaaelse.
Men under denne tilsyneladende Ho gie-

rede der et Hav af Sorg og Uro i hendes Sind.
Hun tvivlede ikke et Øjeblik om Aages Uskyl-
dighed; men blot det. at der var rejst en An-
klage imod ham. bragte hende i Angst — Aage
var for hende Solen, (ler vel kan skabe Skygge
men selv ingen har. Og hvad havde saa denne
ulovlige [ndskriden af Loven bragt over ham
og hende'.' Den blanke So og de stille Skove
forvandledes til et skummelt Fængsel, hvorhen
hun hverken kunde sende Brev eller Hud.
Ilendes friske Mod. hendes glade Livshaab,
hendes K;erligheds(lromme. som skulde have
faael Sommerfuglevinger under Fuglesang i

de foraarsfriske Skove nit dette smeltedes
om til Bekymring, Angst og nagende Uro. Nu
forst forstod, hun Karens Ord: Jeg ser Alt

som gennem et Gitter.

Naar disse mørke Tanker kom over hende.
var der en særegen Fred i det gamle Lysthus
nede ved Soen. Iler tvede hun ned, her kunde



91

hun sidde timevis, stirrende ud over Soen,
ventende paa den hvide Baad, der skulde
bringe ham frikendt tilbage; men Dag gik
etter Dag, Uge citer Uge, og Baaden viste sig
ikke. Hun havde givet sit Liv for at se dens
hvide Sejl tone frem under Skjoldnæs Banker.

Sommeren gik, og det blev Efteraar. Som
hendes Haab falmede ogsaa Skovens Blade,
til de under Stormens Sus og tyngende Taager
faldt døde og visne til Jorden.

Alt blev saa mørkt, saa koldt, saa klamt
— det var, som den gamle Præstegaard lagde
sig til Hvile med det faldende Løv, for at

slumre den lange, lange Vintersøvn til For-
aaret kom. Nu begyndte Poula at blive angst
for Alvor.

En kold, regnfuld Oktoberaften sad hun
ene i Lysthuset med et Brev, sendt af Profes-
sor Krog, der havde besøgt Aage i Fængselet.
Der stod blot: »Kæreste Poula, Du er al min
Tanke i denne mørke, trøstesløse Tid, Alt synes
at have sammensvoret sig imod mig; ofte veed
jeg ikke, om jeg drømmer eller er vaagen,
ofte forekommer det mig, som om jeg har
haft en Dobbeltgænger, der i min Skikkelse
har foretaget forbryderiske Handlinger, og
Synekaren paa Kirkegaarden stiger da frem
for mit Blik. Ak, havde jeg dengang vidst,

hvor meget der laa i hendes Ord, da havde jeg
aldrig indladt mig med Guldsmed Trolle, som
vedbliver at føre de falskeste Vidnesbyrd imod
mig. Tab dog ikke Modet og fremfor Alt ikke
din Kærlighed til mig, thi, ved den levende
Ond. jeg er uskyldig, og det veed Du ogsaa,
at jeg er. Frygt derfor ikke ! Snart skal Taagen
spredes, og Lyset skal sejre!

Hun lod Brevet synke og stirrede tanke-
fuldt ud over Soen. Det blæste skarpt, de tørre
Siv raslede under Stormens Pust, og enkelte
Begndraaber faldt med en sukkende Lvd mod
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Lysthusets Ruder. Ud over Søen væltede Aften-
taagerne frem som graalige Skyer. — Der kom
ingen Baad; men ude fra Gyden hørtes hastige

Trin, og lidt etter hankede det paa Vinduet.
Hun aahnede det med urolig spændt For-

ventning — ak. det var kun Landpostbudet,
som stak hende en Pakke Aviser i Haandcn;
øverst laa Stillebyposten, og lige paa dens
første Spalte stod med fede Typer: Dom i

Falskmøntnersagen.
Det sortnede for hendes Øjne, saa hun

maatte gribe fat i Vinduesposten, og ved det

sidste vigende Dagslys læste hun: Som vore
Læsere erindre, blev (iravor Aage Vang umid-
delhart før Pinse anholdt som sigtet for Falsk-
møntneri. Trods de soleklareste Beviser og
Vidneudsagn, blandt Andre af Guldsmed Trolle
her af Pyen, har han haardnakket nægtet at

bekende, hvorfor hans Varetægtsarrest er
trukket ud til næsten et halvt Aar. Ved Kri-
minalrettens Dom af sjette dennes er han des-

uagtet bleven dømt for Falskmøntneri og falsk

Forklaring for Petten til tre Gange lem Dages
Fængsel paa Vand og Brod. Motiverne til hans
Forbrydelse kende vi ikke, saa lidt som om
der skulde foreligge Vekselfalsk eller andre
Uregelmæssigheder. Dog tør det vel antages,

at Knejpelivet og andre Udskejelser i Hoved-
staden har draget ham. som saa mange unge
Mennesker, ned i Forbrydelsernes Svælg.«

Poula kastede med Væmmelse Bladet fra

sig, saa ilede hun op paa sit Kammer, iførte

sig sin Regnkaabe og snart efter var hun nvdv
ved den lave Landgangsbro, hvor Provstens
Baad laa og huggede i Bølgeskvulpet; hun
løste den, hejsede Fokken, og snart efter for-

svandt hun i Taagen over Stilleby So.

Forst langt ud paa Aftenen kom et ridende
Bud Ira Forpagter Møller og meldte, at Frø-
kenen var laget til Kjobenhnvn. (ind lii os!
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raabte Tante Malle. »Hvorledes skal jeg nu faae

Asierne svltede om.«

Ude paa Christianshavn stod Professor
Krog i Arbejdsdragt og lagde den sidste Haand
paa sit Medailleste'mpel. Udenfor susede Vin-

den i Voldens Træer, Regnen faldt i stride

Strømme; af og til fløj et vissent Blad forbi

hans Vindue, som en Trækfugl, der søgte hjem
til lysere, lykkeligere Egne. I Munden havde
han sin korte Pibe, den grønne Skærm dæk-
kede den øverste Del af hans Ansigt, men
om Munden laa et vemodigt Træk, der især
kom frem, naar han lod sit Blik glide over
den tomme Plads ved hans Side. Her stod alt

endnu som i Foraaret. Over Stoleryggen hang
Aages Bluse; paa Kavaletten laa Skiferpladen
med Voksmedaillonen, Alt var urørt — det var
øjensynligt, at Krog hver Dag havde ventet
ham tilhage.

Pludselig skød Krog Skærmen op og stir-

rede med et bekymret Blik mod de graa, regn-
svangre Skyer, idet han mumlede: Stakkels
Fyr! — Vand og Brød! — Hvem skulde have
troet det? Men det er, som jeg siger, naar Folk
kommer i Kærlighedstil fælde, saa render de
løbsk, ingen Fanden veed hvorhen. Men
Vang? « Og han arbejdede ivrigt videre.

Pludselig kastede han Gravstikken fra sig

og udbrød: Nej, Fanden tage mig, om han
har gjort det! Og dog har han gjort det —
Ingen Djævel kan hitte Rede i det! Naar blot

man kunde hjælpe ham ud af det; men jeg
ser ingen Udvej.«

Der hørtes en let Støj ude i Forstuen, og Krog
hørte Pigen sige: »Professoren arbejder; De
kan ikke komme ind.«

Der klang en sagte, bedende Stemme, som
pludselig forandrede Tone og sagde : »Det hjæl-
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per ikke, at De viser mig bort! Det gælder et

Menneskes Velfærd. — Jeg maa, jeg vil tale

med Professoren.
Krog fik Skærmen fra Øjnene, men næppe

havde han lagt den, før Døren aabnedes af
en ung Pige, hvis Regnkaabe dryppede af

Vand, og hvis Ansigt var blegt som Døden.
Som el jaget Dyr stirrede hun forvildet paa
Krog, og idet hun næsten segnede na\ for

hans Fødder, vendte hun to store, taarefyldte

Øjne imod ham og sagde med kvalt Stemme:
lied ham ! frels ham ! Lad ham ikke omkomme

i Skam og Vanære!
Krog stod aldeles forslenet. Aldrig havde

han set et saa skønt, bedende Ansigt, end
ikke i Vaticanets Sale.



95

»Frels ham ! Frels ham! udbrod hun paa ny
og rakte begge Armene imod ham. »Evigt vil

jeg takke og velsigne Dem derfor.«

Krog stod aldeles forvirret over al denne
Ungdom, Skønhed og Smerte. Han var en gam-
mel Pebersvend; men ogsaa han havde elsket

engang, haablost, ulykkeligt, og nu var der
i disse Øjne Noget, der steg op som Skygger
fra Graven og fik hans Hjerte til at banke.

»Fat Dem, fat Dem, kære, bedste Frøken!«
udbrod ban aldeles forvirret. »Sæt Dem ned!
Jeg kan ikke taale at se Dem saaledes.«

>Nej, nej, ikke for De har lovet at befri
ham,' udbrod hun fortvivlet. De kan og De
maa gjøre det! De vil dog ikke lade et Men-
neske blive straffet, om hvis Uskyldighed De
selv er overbevist.

Krog tog Mod til sig, førte hende hen til

Sofaen og sagde, idet han tog Plads ved hendes
Side: »De er Frøken Possel, kan jeg tænke?
Har De faaet hans Brev'/«

Poula nikkede, hun kunde ikke svare.

»Naa, naa, trøstede Krog hende, »De maa
ikke græde, lad os tale roligt om Sagen ! De
tror altsaa, han er uskyldig; men kan De bevise
det?«

»Ja, jeg kan,« svarede Poula' og saae ham
frejdigt ind i Øjnene. Jeg har fuldstændig
Overbevisning om, at han er uskyldig.«

Men Overbevisning er ikke Bevis,« svarede
Krog.

»Jo, den er, saa snart man kan bibringe
Andre den, og det kan jeg.«

Hun tav, som om hun frygtede for at have
sagt for meget. Blodet toer op i de blege Kin-
der; hun bøjede Hovedet og pillede forlegent
ved Sofabetrækket

:

»Ved De af, at jeg er forlovet med ham?«
spurgte hun frygtsomt.

Ja,« svarede Krog næsten lige saa sagte.



96

»Men De veed ikke, vedblev Poula med sæn-
ket Stemme, hvorledes vi blev forlovede,
og hvilke Minder der knytter sig til den Hune-
mønt, som man nu paastaar, at han har efter-

gjort. Maa jeg fortælle Dem det?
Krog saae forundret paa hende og svarede:

• Fortæl mig det, Barn.
Det var, som om dette Ord gav Poula nu-re

Mod; hun hævede Hovedet og hviskede: Det var
en Sommeraften oppe paa Kirkegaarden. at

han erklærede mig sin Kærlighed. Saa gav
jeg ham den Mønt, jeg havde fundet paa min
Moders Grav, da jeg første Gang bragte en
Krans derop, og jeg sagde til ham, at denne
Mønt skulde følge ham overalt som et Pant
paa min Kærlighed og et Tegn paa den Lykke,
der ventede os, og saa o Gud, o (ind,

saa skulde den netop blive Aarsag til al hans
Ulykke. O, jeg Daare, som kunde tro. at Lykken
kommer fra (iraven, hvor der kun er Mørke
og Død.«

Hun skjulte Ansigtet i sine Hænder og græd
stille.

Krog sad ganske tavs og betragtede hende.
Ak, De veed ikke. hviskede hun, hvor den

Tanke har pint mig, at netop min stakkels
Lykkeskilling, som jeg troede saa fast paa,
skulde blive Kilden til al denne Jammer og
Elendighed. Ak nej, ak nej, jeg kan ikke ud-
holde den Tanke!

Krog trykkede hendes Haand, hans Øjne
blev fugtige og han sagde:

Jeg forstaar Dem.
Ja. ikke sandt, udbrød Poula med Over-

bevisningens Varme. De forstaar, at det aldrig
vilde falde Aage ind for nogen Pris i Verden
at eftergjøre denne Mønt, og mindst for Beta-

ling, til en saadan Usling som Guldsmed
Trolle. Føler De nn ikke selv. at han er uskyl-

dig? Jeg er overbevist derom.



97

»Men, kære Barn,« indvendte Krog, »det
er jo ikke Beviser, man kan føre for Betten,

og desuden er jo Dommen faldet. Intet kan
forandre den.«

»Jo, Kongen !« udbrød Poula og saa bestemt
paa Krog. „Kongen er retfærdig, han er god
og ridderlig, han vil ikke taale, at selv den
ringeste af hans Undersaatter bliver dømt for
en Forbrydelse, han ikke har begaaet.«

»Ak, Barn, Barn! sagde Krog og rystede
paa Hovedet. »Hvad Begreb har De om en
Konge? Han staar udenfor Loven, men ikke
over den — en fældet Dom kan han ikke for-

andre.«
»Saa kan han benaade, og det er jeg vis

paa, at han vil gjøre, naar jeg faar Lov at tale

med ham, saaledes som jeg har talt med Dem.
Jeg vil fortælle ham Alt.«

Krog rystede paa Hovedet med et vemo-
digt Blik. »Nej, nej, lille Frøken, saaledes løber
man ikke til Kongen. Han giver kun Audiens
een Gang om Ugen, og den jourhavende Adju-
tant vil rimeligvis nøjes med at henvise Dem
til Kabinetsekretæren. Inden De saa faar ham
i Tale, og inden han faar Sagen forestillet for
hans Majestæt, vil den Tid, hvortil Vang er
dømt, være udløbet for længe siden.«

»Gud i Himlen! Er der da ingen Betfær-
dighed, end ikke hos Kongen, udbrød Poula
fortvivlet og knugede Hænderne sammen.
»Skal han da virkelig lide uskyldig?

Krog rejste sig og gik grundende op og
ned ad Gulvet. Saa standsede han pludseligt
foran Poula, saae medlidende paa hende og
sagde: »Vil De vide min Mening om hele denne
Sag, saa er det den, at jeg oprigtig talt hverken
veed ud eller ind. Jeg har ligesom De den Over-
bevisning, al han er uskyldig. Han vilde aldrig
for gemen Vindings Skyld nedværdige sig til

at gjøre det, han beskyldes for; men paa den
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anden Side har han gjort det, thi Madam
Svendsens Vidnesbyrd er uforkasteligt - jeg
kender hende personligt.

Saa er Alt da tabt! udbrød Poula og sank
sammen i Sofaen. Krog tog sig atter en lille

Omgang paa Gulvet, grundede dybt og spurgte
pludseligt: Kan De skalle mig den Mønt, De
fandt paa Kirkegaarden?

Jeg har den her. .Jeg fik Lov til at besøge
Aage i Fængslet, og saa bad jeg ham om al

give mig den tilhage. Aa, hvor jeg bader dvn'.

.leg var lige ved at kaste den i Kanalen, da
jeg gik op lil Dem.

»Det var minsandten godt. at De lod det

være. svarede Krog. som havde aahnet dvn
lille Guldkapsel: Er der Noget, der kan faa

Etatsraaden til at galopere, saa er det min
Salighed dvn.

Hvilken Etatsraad?
Ih, Direktøren for Mømkabinettet, det er

ham, som har gjort Anmeldelse til Politiet, fordi

han var rasende over. at Møntkabinettet havde
købt dvn falske Mønt til en ublu Pris. Kan
han nu faa dvn ægte i Stedet, saa er jeg vis

paa. at han gaar lige til Kongen, og dér for-

maar han mere end OS begge tilsammen.
Tag den, tag den. raabte Poula. Kan

den blot bringe ham hans Frihed, hvad for-

langer jeg da mere.

Og Professor Krog fik Ret. Etatsraaden fik

sin Runemønt og Aage sin Frihed; men Dom-
men, Dommen den kunde Ingen forandre.

cm\ ikke Kongen.

Naar man stiger op af Kapitolinerhjergets

brede Terrasse, hæver sig bag Marcus Anre-
lins Statuen det mægtige Kapitol, halvt mid-
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delalderlig Fæstning og halvt moderne Palads.
Dets store Klokke, som kun klinger ved Kar-
nevalets Fødsel og Pavens Død, hænger tavs
og stille trods Juleaftenens Højtid; men inde
fra Kirken Araeoeli lyder Orgelets Brusen,

og Børnenes Sang til Jesusbarnets Ære. Men
paa Kapitolinerpladsen ses afDøde kun Marcus
Aurelius højt til Hest; af Levende kun et Par
Pifferaroer og Kampagnuoler til Fods, hilsende
det lille Mariabillede, der hænger over Grønt-
handlerens Bod paa Hjørnet til højre. Tavse be-
væge de sig ned ad den stejle Rakke, som forbin-
der Kapitolinerhøjen med Forum Bomanum.
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ra Her laa efterven gammel Folketro den tar-

peiske Klippe, hvorfra Forbryderne styrtedes

i Dybet; men hvis dette er sandt— og man
maa jo tro sin Baedecker — hvor vældigt kan
Aartusinder da ikke forandre? Før stejle, for-

sprængte Tufklipper med svimlende Fald mod
Dybet — nu en Hække besynderlig romerske
Huse. stablede op over Antikkens Tempelre-
ster, Middelalderens Borgmure og Benais-

sancens forvitrede Paladser. Et sandt Kaos af

alle mulige Stilarter, et Virvar af forvredne
Tagkonstruktioner, fantastiske Skorstenspiber.
Altaner, Loggiaer og hængende Vinhaver.

I et af disse Sneglehuse boede Signora
Salviati, og hos hende havde Aage. efter adskil-

lig Omflakken, fundet et Hjem. som stemte
med den Tankekreds, hvori han bevægede
sig. Foran ham laa Kapitolinerbjergets sam-
menstyrtede Templer, saa kom Forum, et bleg-

net Minde om svunden Hæder, saa Koloseets
mægtige Ringmur, hvor Martyrerne havde lidt.

og endeligt, lang ude i det Fjerne, Albaner-
bjergenes bløde Toppe, hvis Skove hyldede
sig i blaalige Taager, som var man i Danmark.

I to Aar havde Aage boet her: men jo mere
Tiden gik. desto mørkere syntes Fremtiden
at blive. Stærk i Bevistheden om sin Uskyld,
var han draget fra Hjemmet, og med frejdigt

Haab havde han taget fat paa sit Arbejde
bernede, overbevist om, at hans Uskyld vilde

komme for Dagen, og at han ved ihærdigt
Arbejde vilde vinde i\vn Blads, ban havde tabt

i Hjemmet — men hvor bittert skuffedes han
ikke. og hvor forladt, hvor ensom følte han
sig nu i det evige Bom. der engang havde
været hans Længslers højeste Maal.

Ved Afrejsen havde Krog givet ham Anbe-
falinger til den danske Konsul og til (iirometti.

Pavens berømte Møntmedaillør, begge to

Krogs gamle og fortrolige Venner; men Ryg-
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tet om hans Brøde var ilefforud, og Konsu-
lens Afskedsreplik: »Gut Satan! Hvad vil De,

jeg skal gjør for Dem? De maa jo være gladt

ved at være sluppen fra Galererne!« — bidrog
just ikke til at han skulde søge sine Lands-
mænd.

Hos Girometti var han bleven modtaget
høfligt men køligt. Man havde ikke Brug for

ham paa Mønten; men han kunde arbejde
under Giromettis Vejledning og paa hans Ate-

lier — dog mod et passende Vederlag, som
det vilde falde Aage meget vanskeligt at udrede.
Alligevel havde ban taget imod Tilbudet; men
han mærkede snart, at han var blandt Itali-

enere. Det første Aar maatte han slide i al

Slags unyttig Hjælpearbejde, hvoraf kun hans
Mester drog Fordel, og da han i det andet
Aar havde gjort Udkast til en Medaille over
Pius den Niende, havde Girometti erklæret, at

Aage som Protestant ikke kunde fremstille

Paven paa tilstrækkelig andagtsvækkende
Maade. Det var kommet til en heftig Scene,
som endte med, at den hidsige Italiener havde
kastet ham Voksmedaillonen i Hovedet, for

at godtgøre Dogmet om sin egen Ufejlbarhed.
Dette førte naturligvis til et Brud, som tvang

Aage til at arbejde paa egen Haand; men hvor
tarveligt hans Atelier end var, og hvor spar-
somt han levede af den lille Kapital, som Onkel
Møller havde udbetalt ved Afrejsen, saa var
det dog klart, at Hungerens Tid maatte komme,
og han gruede for den Stund, da han maatte
støbe Modeller for en Gibser, eller mulig selv

staa Model for en Billedhugger.
Da fik han en Dag den dristige Tanke, at

sætte hele sin Fremtid paa ét Kort — , det
maatte saa briste eller bære. Girometti havde
dog maaske haft Ret i, at han ikke havde truf-

fet Pavens Portræt; men dette kom ikke af
Protestantismen, men deraf, at han havde udar-
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bejdet Portrættet efter Fotografi. Nu vilde
han se Pius den Niende og saa skjære en
ny Medaille, der med eet Slag skulde aabne
ham Lykkens Porte.

Lejligheden kom hurtigere, end han havde
ventet. Der skulde være en stor Fest i St. Peter
for Pilgrimmene Ira Neapel, og Paven vilde
selv læse Messen, for senere at bæres i Pro-
cession igennem Kirken. Denne var stuvende
fuld. Mængden stod Skulder mod Skulder. s;ia

at Svejtsergarden maatte bruge Hellebard-
skatterne for at tvinge den tilbage. Aage var
blevet presset op mod en af de store Apostel-
statuer, saa at han hverken kunde hore eller

se. men blot føle, at man behandlede hans
Fødder som Gulvmaatter.

Da brusede med eet Militærmusikken op,
Svejtsergardisterne hævede deres blanke Helle-
barder i Vejret og et: Viva il pape re! to-

nede gennem Kirken.
Aage var fortvivlet; thi fra sit indeklemte

Stade var det ham umuligt at se andet end
Hovederne af de Mænd, som bar dvn mægtige
Baldakin, der under Orgelbrus kom nærmere
og nærmere.

Da opstod der pludselig en usigelig Forvir-
ring, som voksede med Inert Minut. Man havde
ikke aabnet de store Bronzeporte ud til

Peterspladsen, og nu. da Processionen nær-
mede sig, opslod i\w en Trængsel, som hurtig
gik over til Panik. Aage følte sig loftet, baa-
ret. skruet [vejret, og med et rask Tag greb
han fat i Apostelstatuens Draperi og entrede
behændigt op paa det mægtige Fodstykke,
hvorved lian kom i lige Højde med i\vn sig

nærmende Baldakin, lian saae et Hav af kæm-
pende Arme og bølgende Hoveder, ban borte
hvinende Skrig af Kvinder og Horn. men saa

aabnedes Bronceportene, og Mængden strøm-
mede i\<\ som en længe opdæmmel Flod.
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Nu var den pavelige Baldakin ikke langt

fra ham. Pius den Niende sad, ombølget af

Viraksdampe og Paafuglevifter, i sin guldstukne
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Kappe med den funklende tredobbelte Krone
paa sit Hoved. lians Ansigt var blegt med et

lidende Træk, og lians brune, stikkende Øjne
fæstede sig med et Udtryk af Ængstelse paa
den underlige Skikkelse ved Apostelstatuen.

Nu forst opdagede Aage, at lians Klæder var
forrevne, at ban havde tabt sin Hat, og ban
forstod det urolige Blik, Paven fæstede paa
ham — han ansaae ham rimeligvis foren Snig-

morder. Aage bojede sig dybt med et: Viva
il papa-re, og i samme Nu forvandledes Pius
den Niendes Ansigt paa en mærkelig Maade.
Bekymringens blege Sky veg pludseligt bort
fra det, en rolig, mild Fred traadte i Stedet,

og idet han velsignende strakte Haanden ud,

spillede der om hans Læber et lille lint Smil,

som Aage fuldtud forstod. Nu forst havde
ban set Pius den Niende og forstaaet ham.

Allerede Dagen efter tog ban fat paa Arbej-

det med don Alvor, som kommer, naar det

gælder Livet; Dag efter Dag sad ban med Grav-
stikken i Haanden, bojet over Kavaletten. Dag
for Dag klang Mejselen i det blanke Staal, og
Dag for Dag steg den hellige Faders bløde
Træk op af det baarde Metal. Efter et halvt

Aars ihærdigt Arbejde havde han Poineon en
færdig, og den havde tilfredsstillet Alle. selv

den berømte Chaplain, med hvem ban havde
gjort Bekendtskab. Der manglede kun det i

lians Lykke, at ban ikke kunde vise sin gamle
Mester, hvorvidt ban var kommen; men til

Gengæld skulde Krog have det første Eksem-
plar, der blev præget. Hvor det vilde overra-

ske ham

!

Men nu begyndte der at vise sig Vanske-
ligheder, som Aage slet ikke havde taget i Bereg-

ning. Medaillen skulde præges paa den pave-
lige Mønt, og skont han fra Udlandet havde
faael del fortrinligste Staal, sprang Forstemp-
let dog under Hærdningen.
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Atter maatte han tage Arbejdet op, atter

maatte han anskaffe nyt Staal; men da Stemp-
lerne endlig var færdige, fik han en Skrivelse fra

Girometti, hvori denne erklærede, at den pave-
lige Mønt ikke maatte præge for Udlændinge,
uden speciel Tilladelse fra den almægtige
Kardinal Antonelli. Det viste sig imidlertid
snart, at Vejen til denne Kirkefyrste var
spærret ved mangfoldige Bomme, og at der
ved hver af disse stod en Mand, som ikke
hejsede Bommen op uden de behørige Bom-
penge. Der var Bom — Lakajer, Bom — Skri-

vere, Bom — Fuldmægtige, ja endog Bom —
Prælater, og da Aage kom tilbage fra Bom —
(kardinalen, havde lian ganske vist Tilladelsen,

men ikke en Seudi i sin Lomme. Nu var det
Juleaften, hele to Aar var henrundne, siden
han tog fat paa dette Arbejde, men endnu
havde han Intet hørt fra den pavelige Mønt.
Da aabnedes Døren og Signora Salviati traadte
ind med et glædestraalende Ansigt. I den ene
Haand holdt hun et stort Brev, i den anden
et rødt Etui med den pavelige Krone over de
korslagte Nøgler.

Aage snappede begge Dele med en hungrig
Ulvs Graadighed, og idet han gik hen til Vin-
duet, aabnede han Etuiet og betragtede sin

Førstefødte i den dalende Sols sidste, vigende
Lys. Det kastede et rødgyldent Skær hen over
det blanke Sølv, og i dette stod Pius den
Niendes Profil saa skarpt skaaret, saa fint

tegnet, at Signora Salviati uvilkaarlig klappede
ham paa Skulderen og udbrød: Bravo, Signor
Ugo, e'ben'fatto!« og snart efter havde han
hele Familien med samt dens Julegæster inde
i Atelieret, som beundrende Tilskuere — det
var en ganske anden Hyldest end den, han
havde faaet af Girometti. Hvor følte han sig

jublende glad.

Han kunde ikke holde tiet ud i dette lille

BERGSØE: FALSKMØNTNEREN 7
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indeklemte Rum — han maatte ud, langt ud,
hvor der var vide Syner og fri Horisont. Han
slog sin Kappe om sig. stak Brevet i Lommen
og snart etter stod han paa Palatinerbjergets
Top, med Kejserborgens sunkne Rester under
sine Fødder. Aldrig havde nogen romersk
Cæsar følt sig saa stolt, saa sejressikker. saa
vis paa, at Fremtiden tilhørte ham.

1 stille Glæde vandrede han hen over Søjle-

rester, brustne Arkader og omstyrtede Mure,
hvor Hoser og Viburner væltede frem i vildt

Overflod mellen Bregner, Vedbend og stærkt
duftende Resedaer. Under disse Omgivelser
følte han en Lykke, der mindede ham om
hans Barndoms bedste Dage. Som han den-
gang havde plukket Bregner og Kaprifolier til

sin Moder, saaledes sprang han nu fra Sten
til Sten for at faa de skønneste Roser til sin

romerske Moder derhjemme.
Mørket faldt paa, blaalige Aftentaager

hævede sig op over Kampagnen, og Himlen
antog dette vidunderlige orangerøde Skær.
der er saa ejendommelig for de romerske
Solnedgange. Solen sendte sine sidste luende
Straaler som en mægtig Helgenglorie op imod
gule, grønne og violette Skystriber — det var
et helt Himmelfyrværkeri af Farver. Glans
og Guld.

Aage satte sig paa en omstyrtet Kapitæl
og stirrede ud mod iWn synkende Sol. Nu
manglede kun eet i hans Lykke - Julebre-
vet fra Krog og Onkel Møller; thi det sidste

gemte altid en lille indsmuglet Billet fra Paula
men det maatte jo komme i Morgen.
Ved et Tankespring faldt Brevet fra Mon-

ten ham ind, det var ham ganske ligegyldigt;

thi det kunde jo kun indeholdt' en officiel

Meddelse om, at Medaillen var præget, men
han kunde lige saa godt læse det her.

Han tog det frem, aabnede det og heste;
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men under Læsningen blev han blegere og
blegere, og da han endelig var færdig, stirrede

han med et sløvt, aansfraværende Udtryk ud
i Rummet, saa reiste han sig pludselig op,
krammede Brevet sammen i sin Haand, og
udbrød: »Girometti! — Han glemmer Dig
aldrig.«

Lidt efter foldede han atter Brevet ud, læste

det endnu en Gang igennem — Nej, det var kun
altfor sandt, Girometti skrev, at det glædede
ham at lade den smukke Medaille præge, men
at Mønten maatte have et Depositum af fem
Hundrede Scudi til Sikkerhed. Hermed var
Mcdaillens Skæbne afgjort, og Aage vandrede
tilbage i stum Fortvivlelse — de vilde Roser
betegnede hans Vej.

Da han atter steg op ad Kapitolinerhøjen
var det, som havde han vandret milevidt, saa
træt følte han sig. Fra Signora Salviatis Hus
klang Mandolinens sitrende Toner, der lød
Sang og hjertelig Latter; men den skar Aage
i Hjertet som Haan fra Helvede. Hvor var de
dog glade, disse Mennesker, som aldrig bekym-
rede sig om den Dag i Morgen — og saa han,
der havde arbejdet, spildt aarelangt Møje. Nej,

han kunde ikke gaa derop; han vikle ikke
med sit blege Mismod standse den lystige

Santarella, der nu klang fra de aabne Vinduer;
han skulde ikke være den, der forstyrrede
Juleaftenens Glæde. Tættere hyldede han sig

i sin Kappe, fastere trykkede han Hatten ned
over Øjnene — han kunde jo møde Lands-
mænd, og af dem vilde han ikke ses.

Ved Grønthandlerens Bod blæsle en Hyrde
og hans lille Søn Julehymnen for den hellige

Jomfru. Drengen saae paa ham med et Par
store bedende Øjne, og Aage gav ham en Paolo
— det var en af de sidste, han ejede. Saa gik
han ned ad Kapitolinerhøjen forbi Palazzo
Venezia, der i Mørket lignede et uhyre, skum-

T
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mclt Fængsel, og nu traadte han ind i Corso,
li vis middelalderlige Paladser laa som mørke
Mousoleer over smuldret Rigdom og svunden
Glans. Hvor ode og mennesketom var nu
ikke denne Gade, tier ellers vrimlede af Lys.
Liv og travl Forretning. De Heste Butikker
var lukkede; kun hist og her stod en enlig
Kastaniesælger og varmede sine Kingre over
Tromlen, medens han skottede til Gadehjørnet
for at se, om der ikke skulde komme en Kunde.
Aage gav ham sin næstsidste Paolo og slog

ind i en Sidegade — selv her i Corso frygtede
han for at blive set. Aldrig havde han følt

sig saa ene, saa forladt! For alle Andre laa

Julen i Helgenglans og Lys. for ham i For-
tvivlelse og Mørke. Han gik videre — han vid-

ste ikke hvorhen.
Han standsede ved Tiberen og opdagede

forst derved, at han var kommen ned i Ripetta.

Ogsaa her var for lyst, og han drejede om
ad en krum Sidegade, som forte til Corso.
Den var meget mørk, men pludselig stod han
foran et stærkt oplyst Palads og heste paa en
Marmortavle Mausoleo Augusto. Det gav et

Sæt i ham — her havde den Skandinaviske
Forening sit Lokale, og han trykkede sig tæt

op til Muren for ikke at blive set. Gennem
de aabentstaaende Vinduer kunde han hore
danske Stemmer, som pludselig forstummede
ved et Koncertflygels Præludier, og nu lod til

Kvartettens Toner klart og kraftigt ud over
den øde Gade:

o stille Nat. du Frelsens stund for Verden
Da Gudesønner] Fra Himlen steg ned'
For al forsone Verdens Brøst og Synder
Døden paa Korset han tanlmodigl led.

Nu Hanbets Stjerne tindrer over Jorden
<)•< Lyset straaier oser Død Og (.rav:

Alt knæler ned og hilser sin Forløser
O hellige Nat. som Sjælefred ns ga\

'

Stærkt og højtideligt klang Salmen ud over
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Gaden. Aage følte sig smertelig bevæget; Paula
elskede denne Hymne — tænkte hun nu paa
ham i den stille Solby Præstegaard? Klang
de samme Toner maaske ogsaa dér? Der
blev nogle Øjeblikkes Tavshed, saa hørte han
atter Flygelets Toner og en klar kvindelig
Stemme sang:

»Kanske vil der gaa bande Vinter og Vaar,
Og næste Sommer med og det hele Aar;
Men engang vil Du komme, det véd jeg vist:

Og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst.«

Aage syntes, at det var Poulas Stemme.
Uvilkaarlig gjorde han et Par Skridt ind ad
Porten; men saa vendte han pludselig om, slog
Kappefligen op over Ansigtet og flygtede, som
var han forfulgt af onde Aander.

Træt og forpint naaede han Corso. Her
laa en lille Kafe, som om Formiddagen var
stærkt besøgt af fremmede Kunstnere, men
om Aftenen kun husede enkelte Romere. Da
han traadte ind, sad et Par af disse i Forvæ-
relset og spillede Domino.

Sideværelset var mørkt, og det stemte bedst
med Aages Tanker; han gik derind og kastede
sig paa en Stol uden at forlange noget. Lidt
efter kom Camerieren ind, spurgte hvad han
ønskede, og strøg en Svovlstik for at tænde
Gassen. Just som denne blussede op med et

Knald, saae Aage, at han sad lige overfor en
elegant klædt Herre, som roligt pudsede sine
Negle med en Tandstikker. Aage toer tilbage
med et Sæt, saa at han væltede Stolen.

^Bliver De bange for mig'.' spurgte den
elegante Herre, idet han meget omhyggeligt
undersøgte Neglen paa sin Pegefinger.

Forvirret greb Aage efter sin Hat — for
ham gjaldt det blot om at komme bort fra
gamle Dages Erindringer.

»Vil De allerede gaa? spurgte den elegante
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Herre roligt. Kan vi ikke tilbringe en fornøje-
lig Juleaften med hinanden?

Nej! svarede Aage bestemt, idet han
kastede Kappen om sig.

Det var da kedeligt, for jeg synes virke-
lig godt om Dem — Cammeriere! en Flaske
Marsala og to (das' Tør jeg byde Dem en
Cigar? Se nu rigtig paa mig, ser jeg da virke-
lig saa slem u<\1

»Ja, rent forbandet! udbrod Aage forbitret

og nærmede sig Døren.
De er virkelig meget aabenhjertig, sagde

den elegante Herre ligegyldig; men inden De
gaar, maa De dog tillade mig at overrække
Dem en (lave, som man har bedet mig at

besørge.«
»En Gave! udbrød Aage forbavset.
Ja, en Julegave, det var meget heldig at

jeg traf Dem her, thi i Morgen rejser jeg.

Med disse Ord trak den elegante Herre en
Æske op af sin Brystlomme. Aage aabncde
den og tumlede ligbleg tilbage — det var Poulas
Ring.

Hvem har givet Dem den? spurgte han
og saae sin Modstander lige i Ansigtet.

»En ung Dame, for hvem jeg nærer i\vn

højeste Respekt. Jeg blev paa Embedsvegne
nødt til at berøve hende dvn, da den skulde
fremlægges i Retlen, senere fik hun dvn til-

bage, og da jeg var i Solby Præstegaard -

Har De været i Solby Præstegaard, udbrod
Aage og satte sig pludseligt ned. Hvad vilde

De dér'?

Nu sporger De om mere, end jeg kan svare
paa, sagde den elegante 1 terre smilende. Maa
jeg skænke Dem et (das Marsala? De behø-
ver ikke at være bange for mine Cigarer
de er ikke romerske.

Aage tog en Cigar Og sagde: Maa jeg da
spørge, hvem De er Og hvad De hedder'.'
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»Meget gerne, sagde den elegante Herre
og nippede til sit Glas. »Hvad min Bestilling

er, kan De vel nok gætte, og med Hensyn til

mit Navn, da har jeg haft saa mange, at jeg

næppe selv erindre dem; De kan jo kalde mig
Spor."

»Spor! < udbrød Aage, »det var da et løjer-

ligt Navn.«
»Aa ja, men ret betegnende, mit rigtige

Navn er kun kendt i Politiets Journaler. Men
De drikker jo ingenting.'

Aage fik en ubestemt Følelse af, at man
atter var paa Spor efter ham, og at man vilde

lokke ham i en Fælde for at komme efter

nye uanede Forbrydelser. Han skød derfor
Glasset fra sig og sagde kort: »Jeg takker for

Deres Venlighed, men jeg maa hjem — det er
allerede silde.

Spor lagde Haanden paa Aages Arm og
sagde i en helt forandret Tone: Hvis De gaar
nu, er det ude med Dem for bestandig.«

»Skal det være en Trudsel?« spurgte Aage.
»Jeg har Intet med Dem at gjøre.«

»Og dog langt mere end De tror, sagde
Spor alvorlig. Sæt Dem ned og hør roligt

paa mig — jeg vil læm intet Ondt.
Der var noget blødt i Stemmen, som for-

bavsede Aage og bevirkede, at han atter tog
Plads. Spor vedblev: Jeg er, som De veed,
Opdager, Detektor eller hvad De nu vil kalde
det. Jeg blev det af Nød og i Begyndelsen
var min Profession mig modbydelig; men da
jeg fik med de rigtige Forbrydere at gjøre, blev
den til Lidenskab og «

»Men jeg er ingen Forbryder! raabte Aage
og rejste sig.

»Stille, stille! Det har jeg jo heller ikke sagt;

men der var en Tid, hvor jeg troede det.

»Tror De det da ikke længere,« spurgte
Aase og satte sit* atter.
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»De stiller mig saa mange Spørgsmaal!
Jeg kan blot svare, at jeg ikke tror paa det
nu saaledes, som dengang. Jeg tror. at De har
begaaet Forbrydelsen, men jeg aner, at den
er begaaet under visse Forhold, som har gjort

Dem utilregnelig. Med andre Ord. at den er
begaaet ubevidst og derfor ikke kan falde Dem
til Last.

>Jeg forstaar ikke et Ord af, hvad De siger,«

mumlede Aage. Hvorledes skulde man kunne
gjøre noget ubevidst?

Det vilde blive for vidtløftigt at forklare.

Jeg kan kun sige saa meget, at jeg under min
Rejse særlig har haft min Opmærksomhed
fæstet paa slige abnorme Tilstande, som har
ført Forbrydelser efter sig. og at jeg i Paris
har lært Ting at kende, som Fremtidens Dom-
mere vil nodes til at tage i Betragtning in-

den de udtaler det skæbnesvangre skyldig .

Sig mig, husker De endnu nøjagtigt Alt. hvad
De har haft at gjøre med Guldsmed Trolle'.'

Aldeles nøjagtigt, jeg glemmer det aldrig.

Nu vel, sagde Spor, idet han tog en Xotiee-

bog frem. Saa fortæl mig All, lige til tic mind-
ste Enkeltheder — selv Bagateller kunne her
blive af Betydning.

Aage fortalte, hvad der hin Sommerdag
var hændet ham i Stilleby. Spor hørte opmærk-
somt efter og noterede, som Aage syntes, rene
Bagateller. Da han var færdig med sin Beret-
ning, sagde Spor:

Har De før den Dag staaet i noget som
helst Forhold til Guldsmed Trolle'.'

Aage havde rent glemt Samtalen ved Soen;
men nu kom den frem.

»Der har vi Sømmet, som holder det hele
sammen, udbrød Spor. Hvor kan Dedog glem-
me det. som er Udgangspunktet for del Hele.

.leg forstaar Dem ikke — hvilket Udgangs-
punkt?
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»Hævnens, naturligvis, mægtigste Drivfjer
for Menneskets Handlinger, langt stærkere end
Kærlighedens. Trolle gaaf endnu den Dag i Dag
om med den sikre Overbevisning, at det er
Dem, som har bragt ham i Ulykke.

»Men jeg forklarede ham jo, hvorledes det
hang sammen,' bemærkede Aage.

»Og han troede naturligvis. De løj. Hvad
hjælper Alverdens Forklaringer overfor En,
som lyver for sig selv. Trolle er Manden, og
jeg lover Dem at .«

En skarp Fløjten hørtes ude paa Gaden.
Spor sprang op, tog sin Hat og sagde ilfær-

digt: Undskyld — man venter! Og i næste
Øjeblik var ban ude af Døren.

Aage saae barn springe op i en Droske, hvori
der sad en Officer af det pavelige Gendarmeri

;

saa lød der atter en Fløjten, og Drosken rul-

lede afsted.

Aage stirrede efter den, indtil den forsvandt
i Mørket, saa tog ban sig lil Hovedet og sagde:
»Umuligt! Jeg forstaar ikke et Ord af det
Hele!

I en af de smalle Gyder, der snor sig

bag om Pantbeon. viftede en frisk Laurbær-
gren over Indgangen til Den sorte Kat . be-
rømt for sin udmærkede Macaroni og ufor-
falskede Fraseativin. Dette Osteri paa Dansk
vilde man kalde det en Knejpe — var særlig
søgt af en ganske lille Kunstnerklike, hvem
Livet og Samfundet paa en eller anden Maade
var gaaet imod, og som derfor mente at Livet
og Samfundet — særlig den skandinaviske For-
ening— var noget, som man med et mildt Ud-
tryk maatte kalde Rak, og som man derfor
burde holde sig fra. De kaldte sig selv > Mal-
kontenterne et Navn, som af deres bedre
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stillede Kammerater hurtigt forandredes til

Marketenterne . medens de af Italienerne
kaldtes Malkontanterne , fordi kontant Be-
taling laa betydeligt udenfor deres Kunstner-
begreb om Livet og Samfundet.

Da Aage paa sin Vej hjemad kom forbi

Il gatto nero , var Døren allerede stænget,
men indefra borte ban højrøstede Stemmer,
skraldende Latter og overgiven Sang. Han
stod stille og lyttede — det var danske Ord
Og danske Melodier, der klang ham imode.
Ak, hvem der kunde fejre Julen sammen med
disse unge, overgivne Mennesker!

Osteriets tykke Vært havde rimeligvis be-
mærket den enlige Vandrer ude paa Gaden;
thi kort efter dukkede ban frem af en Side-

dør og betroede hviskende Aage. at ban godt
kunde lodse barn ind i Bagstuen, hvis han
trængte til en Fogliette Vin. Aage kunde ikke
modstaa Fristelsen, og snart efter sad ban i

et mørkt, snavset Hum, hvis eneste Belysning
var en Olielampe ikke ulig en tredobbelt Sauce-
skaal, der i tre Jernlænker bang ned fra Loftet

:

men dens Blus osede mere end de lyste, og
i dette Halvmørke saae ban til sin Ærgrelse,
at ban ikke var alene - en pavelig Zuav
sad benne i et Hjørne og fortærede et kummer-
ligt Julemaaltid, bestaaende af et Salathoved
og et Bar Skiver Brød. Foran ham stod en
Fogliette men den var tom.

Luk nu ikke liere ind Giuseppe! Vi vil sgu
have Fred en Juleaften. raabte en Slemme
inde fra i\vn forreste Stue.

Giuseppe bukkede ydmygt i Døren, og for-

sikrede, at ikke en Kat mere skulde komme
til (\cn sorte Kat med hans Vilje.

Op med en Sang! raabte en anden Stemme.
Et Barn er født i Belblehem fistolerede

en hoj Stemme vrængende.
Aa. hold Mund med den gamle Metbusa-
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lemsvise! raabte en anden. Vi vil hverken
ha'e Religion eller Moral her.'

»Syng hellere en af Vægterversene,' be-
mærkede en tredje.

»Nej stop! Nu skal I faa en om Moralen;
den er af min egen Fabrik,' tonede en dyb
Stemme. Giv mig Guitaren.«

Der kom et Præludium, og den dybe
Stemme sang:

»Man vrøvler paa vor kjaere Jord
Saa meget om Moral,
Men Sagen er. saavidt, jeg tror,

At Jorden selv er gal.

Nej, bla'se med Moralen!
Væk med dens falske Alen!
Moralen er paa Halen
For længe siden lagt.

Frihed, det er min Moral,
Frihed, for det Ord Betal-,
Frihed til at te sig gal
Er Tidens ny Moral.«

Et vældigt Akkompagnement paa Bakker,
Foglietter og Guitar ledsagede Omkvanlet;
men da dette var endt, raabte en Stemme:
Sikke noet Sludder! Du vil da ikke smide
Moralen ud af Verden? Det er Du ikke stærk
nok til!

Eller klog nok til, bemærkede en Anden.
Inden man smider den ud, maa man dog

først vide, hvad den' er og hvor den findes.

Den er Paradisets Figenblad, plantet om
i Filisteriets Have, hvor den vandes med
Kvindetaarer og gødes med Bårne nok
sagt, svarede den dybe Slemme. Hos Præ-
sterne hedder den Religion, hos Vismændene
Filosofi, hos Statsmændene Politik, hos Køb-
mændene Geschåft og hos de saakaldte hæder-
lige Folk Hykleri. Fanden i Vold med dem
alle sammen!

»Du vil da ikke kaste I hederligheden over
Bord? spurgte En.

Jo saa gu
1

vil jeg saa! Hvad Fanden
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kommer saadan en Filisterdj'd os Kunstnere
ved? Livet er frit, og frit skal det leves!

Ja, til en vis Grad, bemærkede den
Anden. Kunsten kræver Arbejde, men uaar
ilcn gaar op i Svir, Sværm og .higen efter

Fruentimmer, bliver den min Salighed ogsaa
til Filisteri og gaar rent ad Helvede til.

»Bah! udbrod dvn dybe Stemme over-
legent. Du kender nok ikke din Litteratur-

historie
1

? Hvad siger Du om Byron, Bellmann,
Ewald og Wessel.' De drak min Salighed alle

sammen.
Men hvad siger Du om Gotlie. Holberg,

Oehlenschlåger, Shakespeare og Dante.'

spurgte den Anden.
Vaas! Er Du ikke kommet videre'.' Gothe

var Gehejmeraad, Holberg Baron, Oehlen-
schlåger Konferensraad, Shakespeare Hofpoet
og Dante — Dante

Ja, hvad var Dante -

.'

»Aa, i Helvede! Han var saadan en Slags

Condotiere! Jeg kender ham s'gu godt. det

var barn, der var saa rasende forelsket i Pe-
trarca, at han skrev Orlando furioso — for-

resten drak han ogsaa.
En vældig Lattersalve fulgte oven paa denne

Udtalelse, Og da den var endt. sagde En:
Naar Kunstneren sættes udenfor Mora-

lens Lov og Samfundels Vedtægt
Sludder, de eksisterer ikke forbarn, afbrod

den dybe Stemme.
Jo, de gjor. saalænge ban lever indenfor

Samfundets Kamme; men hvis Kunstneren har
Frihed til at stille sig udenfor Lov og Bet.

saa maa ban linde sig i. at Samfundet tilsidst

sætter barn i Forbedringshuset.
Ja, hvad Fanden gjor det? I det Hotel

ender jo saa mange af dine saakaldte hæder-
lige Folk. Hvad gjor del. om en Kunstner
sidder i Forbedringshuset, naar blot ban maler
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eller digter godt? Kunstnerens private Liv
kommer ikke Offentligheden ved — den har
kun at holde sig til hans Kunstværker .

»Tror Du da, at Akademiet vilde udstille
Kunstværker fra Vridsløselille?'

-Nej gu' gjør jeg ej! Men det beviser blot,

at det bestaar af gamle Parykblokke og Patent-
idioter. Er et Kunstværk godt, skal det min
Salighed derop, om saa Ole Kollerød havde
malet det.«

»Saa er det godt, at Du ikke er i Bedøm-
melseskomiteen; for Du vilde dog næppe gaa
under Armen med Mordere, Falsknere og
andre Tyveknægte.

»Gennem hele Ostergade, min rare Ven,
forudsat at de virkelig var Kunstnere. Enhver
sand Kunstner er min Broder, og ham giver
jeg et ærligt Haandslag.

»Det er hørt, raabte tiere Stemmer.
»Lad os drikke paa det! Længe leve den

umoralske Moral, og Fanden i Vold med
Hæderlighedens Uhæderlighed.

Der blev klinket, drukket og forlangt mere
Vin. Aage, som havde fulgt Diskussionen først
med Interesse, senere med en vis Forbavselse,
kunde ikke frigjore sig for det Indtryk at her
forelaa noget Nyt, men tillige noget Uhørt,
der oprørte ham. Paa den anden Side følte

han ligesom en Tilfredsstillelse ved at opdage,
at Forbrydelser mod Samfundet ikke blev
lige strengt bedømte af Alle. Han havde
ganske vist Intet forbrudt; men Samfundet
havde dog behandlet ham som Forbryder:
dømt ham, landsforvist ham og skyet ham,
selv i Landllygtigbeden. Hvor tungt, hvor
uendelig bittert havde han ikke følt denne
sine Medborgeres Foragt, og nu sad derinde
en Klynge Kunstnere, som var hævet over
Samfundets sædvanlige Dom og vilde give
ham broderligt Haandslag. Aa, turde han blot
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gaa derind! De vilde næppe forstøde ham,
dvn uforskyldt Skyldige.

Medens han grublede over dette, lagde han
Mærke til, at i\vn pavelige Zuav saa godt som
ikke havde Øjnene fra ham. Det var en gusten,
udtæret Skikkelse, paa hvem Uniformen hang
som Klude paa et Fugleskræmsel. I Halv-
mørket kunde han ikke faa fat paa hans An-
sigtstræk; han saa kun et rødligt, uredt Skæg.
og under Felthuens Skygge et Par store,

stirrende Øjne, som fæstede sig paa ham,
snart ransagende, snart sørgmodige, ligesom
hedende. Skulde det være en romersk Politi-

spion? Nej, dertil saae han altfor ynkelig ud.

Alligevel følte Aage sig generet af dette
stumme Selskab, og da Zuaven lidt efter lidt

rykkede ham nærmere, tog han sin Fogliette.

gik ind i den forreste Stue og satte sig ved
Kunstnerbordet med et: glædelig Jul!

Der blev pludseligt dødsstille. Kunstnerne
saae ikke paa ham, de gloede, og endelig sagde
han med den dybe Stemme: Hvad Fanden
vil De her".' — Kommer De fra den skandi-
naviske Forening'.'

Nej. svarede Aage noget betuttet. Der
kommer jeg aldrig.

»Bravo, saa er De en af vore! Guiseppe,
giv ham en Mezzo jeg betaler! Hvad er De
forresten'.'

Medaillør, svarede Aage.
Der gik el mærkeligt Udtryk over den

Andens Ansigt.

Naa, saa Dedriverdel Perlestikkeri? Laver
Medailler til Hoffet, Universitetet og de andre
Idiotanstalter. De skulde da tilfældigvis ikke
hedde Vang?

.lo. svarede Aage-.

Kunstneren rejste sig op. Ilojlede paa en
meget betegnende Maade, kastede sin Kappe
om si«f og slængte en Scudo hen ad Bordet
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med de Ord: Jeg betaler, Guiseppe. Det slaar
lige til."

Den tykke Vært tog Scudostykket, vejede
det i Haanden og kastede det atter paa Bordet
med de Ord: Falso Signore.

» Falsk! Hvad Fanden gaar der af Dig, Giu-
seppe? Den Scudo gav Du mig jo selv i Gaar
Aftes, da jeg byttede en Seddel.'

»Har De Numre paa Deres Scudier? Kan
jeg se i Mørke? skreg Giuseppe op. Den er
falsk, siger jeg. Jeg veed ikke, hvor jeg har
faaet den fra.

Maaske af Herren dér, svarede Kunst-
neren; han krøb jo ogsaai Gaar Aftes ind i Bag-
stuen.«

> Det er Løgn! tordnede Aage.
Aa, ikke saa kæphøj ! Vi kender Dem

godt.-

»Hvad mener De med det? spurgte Aage
med dirrende Stemme.

Naa, siden De absolut vil vide det, saa
mener jeg, at den, der har lavet falske Mønter
i København, vel næppe har glemt Kunsten
i Rom. Det er jo en Kunst, der betaler sig.'.

Aage foer op, Kniven lynede i lians Haand,
men fløj i samme Øjeblik ud i Stuen, ramt
af en usynlig Haand. Forbitret vendte Aage
sig om — der stod Zuaven.

Nu skal De min Salighed ha'e Prygl!«
raabte Kunstneren og kastede Kappen. Kom
an!

Der lød et vældigt Brag — det var Kunst-
neren, som tumlede under Bordet, ramt af
Aages senestærke Haand. De andre styrtede
frem imod ham; men i det samme lynede en
Sabelbajonet gennem Luften, og en Stemme
raabte paa bredt sjællandsk: Vil I se, I kan
faa Fingrene til Jer, I Herrenhutter, eller jeg
skal Fa'en æde mig mase Jer alle sammen!

Den gustne, hulkindede Zuav saae i dette
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Øjeblik næsten spøgelsesagtig ud. o<^ da Mal-
kontenterne havde kastet Moralen over Bord,

'

var det ikke saa underligt, at det moralske
Mod gik samme Vej. Desuden taler en blank
Sabel et meget indtrængende Sprog, og i et

Nu var de m\v af Døren, som Giuseppe om-
hyggeligt stængede. Derpaa slukkede han
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Lampen og hviskede: Ind med Jer! ellers

faar vi Gendarmerne paa Halsen.
Da Aage traadte ind i Bagstuen, vendte

Zuaven sig imod ham og sagde: Det gjorde
De godt! Aldrig i mit Liv har jeg set Mage
til Lussing! Kender De mig ikke'.'

Aage betragtede paa ny denne magre Skik-
kelse og svarede: Nej — men godt var det, at

De slog Kniven fra mig, ellers havde jeg gjort

noget, som jeg havde fortrudt hele mit Liv.

Aa, Kniven bruger de jo saa tidt hernede, at

man næsten bliver vant til den, sagde Zuaven,
:jeg kunde blot ikke lide, at den blev brugt mel-
lem Landsmænd, vi Danske stikker ikke med
Kniv, idetmindste ikke der, hvor jeg er fra.

Hvorfra er De da? spurgte Aage mere
og mere forundret.

Herregud, kan De da slet ikke kende
mig? Jeg er jo Anders Jensen fra Solby, jeg
har leget mange Gange med Dem som Dreng.

Anders Jensen! gentog Aage og søgte
at samle sine Erindringer. Hvor har vi leget?

Ovre i Provstens Have. Min Moder boede
jo i det lille Hus ved Vejen, der hvor de
store Linde staar.

Synekaren! udbrod Aage. Er De hendes
Søn?

Ja, jeg kaldte hende forresten kun for
Karen; men jeg veed nok, at Eolk i Egnen
gav hende det Navn. Aa, ja — nu er hun død
og borte, og jeg gaar vist snart samme Vej.

Han sukkede dybt og satte sig ned, som
var han træt.

Aage tog Plads ved Siden af ham og spurgte:
Maa jeg byde Dem noget? Vi skulde dog

have det lidt godt paa en Juleaften.

Tak som byder, svarede Anders. Jeg kun-
de godt trænge til lidt Aftensmad og en Elaske
Vin. for det har jeg ikke faaet i mange Dage.

Aage vinkede ad Giuseppe, og snart efter

BEHGSOE : FALSKMØNTNEREN 8
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kom denne traskende med en stegt Høne og
en Mezzo Vin. Anders saae paa begge Dele
med et Barns Begærlighed og udbrød: Nej,
hvor det er fint! Det er jo som det var Jule-

aften hjemme.«
Et Fad Salat og nogle Krydderkager satte

Kronen paa Maaltidet, og da Anders havde
faaet Bugt med det Hele. sagde Aage: Fortæl
mig nu Deres Historie. Hvordan i Alverden
er De kommet herned -

.'

Den er snart fortalt, sagde Anders suk-
kende, for det er den bare Bedrøvelighed
Jeg blev nu Sadelmagersvend derinde i Koben-
havn, og fik Medaillen for udmærket Svende-
prøve, se det var Begyndelsen til Ulykken;
for den Satans Skilling gjorde mig kulret i

Hovedet, saa jeg troede, at jeg var noget mere
end de Andre, og saa tog jeg til Paris for at

uddanne mig i tint Læderarbejde. Men der
sagde de, at jeg syede for grovt, og saa sendte
den franske Mester mig til Militærdepotet i

Bennes: for Ridetøjer, ser De. det var mit
egentlige Fag. Men da jeg kom der. sagde de,

at jeg syede for fint; for jeg var blevet for-

kludret i Paris. Saa log jeg til Marseille: men
der gik del rent galt; tor disse arabiske Sele-

tøjer er rent forbandede, skal jeg sige Dem.
Der traf jeg en Landsmand, som sagde, at

han havde haft god Fortjeneste i Rom; men
han var rigtignok Skomager, og saa var det

jo ikke sagt, at det derfor vilde gaa for en
Sadelmagersvend. Se det gjorde det nu heller

ikke; for da jeg havde drevet om et Par
Maaneder hernede, fik jeg romersk Feber og
blev lagt ind paa el Hospital, hvor nogle

barmhjertig« Søstre tog sig af mig. som jeg

tænkte ui\vn Betaling; men del blev en anden
Redelighed ,kan De tro, For jeg blev nok rask,

men min Portemonnæ fik Svindsot. Saa skrev
jeg hjem til min Svoger, at ban skulde sende
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mig nogle Penge; for han havde min Spare-
kassebog, hvori der stod otte Hundrede Rigs-
daler, som jeg havde faaet efter Moder; men
der kom aldrig Svar paa det Brev, og saa
mærkede jeg jo nok, at de helst vilde ha', at

jeg kreperde hernede, for saa kunde jo han
og min Søster arve hele Klatten. Til sidst

havde jeg ikke en Skilling mere, og saa solgte

jeg mig paa tre Aar til de pavelige Zuaver;
men det var det dummeste, jeg endnu havde
gjort, for, ser De, jeg maatte meget hellere
været sprunget i Tiberen straks.

Anders tav og Aage spurgte: »Er da Tjene-
sten saa streng?;

»Aa nej, ikke strengere end den i Kjøben-
havn; men det var det rene Rak, jeg kom
iblandt, og saa er Kasernen, Serristori, det
mest forbandede Hul, man kan være i. Vi
havde bestandig Folk paa Sygelisten, for naar
Floden steg, løb Vandet ind til os gennem
Kloaken, og saa stank der af Mudder, saa
det var en Gru. Saa fik jeg romersk Feber
anden Gang, og da jeg blev udskreven, sagde
Doktoren, at jeg skulde tage mig iagt, for
hvis jeg fik den tredje Gang, saa var det forbi
med mig. Saa gik jeg til Konsulen og for-

klarede, hvor inderlig gerne jeg vilde hjem.
og han lovede ogsaa at forstrække mig med
Rejsepenge; men det var ikke gjort dermed,
for jeg havde jo endnu et Aar tilbage i Tjene-
sten, og det vilde koste mindst tre Hundrede
Scudi, for at faa En til at gaa i mit Sted. Se
det kunde nu Konsulen slet ikke indlade sig

paa, men han lavede nu saadan en Subtrak-
tion paa en Liste oppe i Foreningen, og der
blev tegnet tyve Scudi, men af dem har jeg
ikke set en Skilling.«

»Aa, De faar dem nok, - sagde Aage.
»Ja maaske og maaskeinte,« svarede Anders.

»For jeg har gjort den Observation, skal jeg
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sige Dem. at jo rigere Folk er, desto haardere
er Knuden paa deres Pengepung. Saa drev
jeg herind i Aften — for her er et hilligt Sted,

skal jeg sige Dem — og saa sad jeg her i

Bagstuen og hørte disse Makketutter hraldre
op om Frihed. Lighed og Broderskål), og at

man skulde hjælpe hinanden, ligegyldig hvem
Fanden det saa var. Saa gik jeg ind til dem
og fortalte, hvor elendigt jeg var kommet til at

sidde idet og had om en Haandsrækning; men
de grinte mig lige op i Øjnene og sagde, at naar
jeg var bleven pavelig Zuav og vilde slaas

mod Garihaldi, kunde jeg rejse ad Helvede
til. Nej, veed De hvad, den Slags Folk skulde
nødigt snakke om Broderskål), for de er rent

ud sagt nogle Skidrikker!
Kom til mig i Morgen efter Ave Maria,

saa haaber jeg, at jeg skal have bragt den
Sag i Orden, sagde Aage. De skal ikke dø
hernede, saa længe jeg lever.

Anders saae paa ham med et Par store for-

undrede Øjne, og der toeren svag Rødme over
hans gulblege Ansigt. Tror De virkelig, at De
kan hjælpe mig? spurgte han med lav Stemme.

[morgen skal jeg gaa til Konsulen og
forestille ham Sagen, og vil han ikke hjælpe,
saa gaar jeg i Kaution — jeg venter Penge
en af Dagene. Men hvis —

«

»Skynd Jer, skynd .ler! raabte Giuseppe
fra Forsluen. .leg hører Gendarmerne oppe
i (laden, ud med Jer af Bagdøren, inden vi

fa ar Vrøvl!
Gennem en Uendelighed af Smoger og

Baggaarde naaede Aage og hans nye Ven ud
i en Gyde tæt ved Pantheon. Her skiltes de
ad. og Aage vandrede hjem med iWn glade
Bevidsthed, at nu var der dog eet Menneske
hernede, som troede paa ham og som han
kunde frelse.
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Da Klokkerne den næste Aften sendte deres
Ave ud over det i Solglansen rødmende Rom,
sad Aage ene paa sin Loggia og stirrede mis-
modig ud mod de fjerne blaalige Bjerge. Al-

drig havde en Juledag forekommet ham saa
trøstesløs som denne, aldrig havde han følt

sig saa ene, saa forladt, aldrig havde Savnets
og Længselens Skygger omsvævet ham som
nu, da de forenede sig med Armodens. Hos
Konsulen var han bleven afvist med den Be-
mærkning, at man ikke kunde hjælpe Folk,
der morderisk overfaldt Landsmænd, og da
han vendte tilbage fra dette mislykkede Togt,
laa der paa hans Bord to Breve, som Kon-
sulens Tjener lige havde bragt. Det ene var
fra en Prokurator, som meldte ham, at Pro-
fessor Krog var død, og at den aarlige Under-
støttelse for ham dermed ophørte; det andet
var fra gamle Onkel Møller, som beklagede,
at han paa Grund af den daarlige Høst blot
kunde sende den Ubetydelighed, som Brevet in-

deholdt. Aage vendte og drejede dette Brev paa
alle Leder og Kanter; men der var ikke som
ellers en Efterskrift fra Poula, end ikke en Hil-

sen. Var hun syg? — havde hun glemt ham?
Det var mørke Billeder, som trods Aften-

solglansen steg frem for Aages indre Syn;
han rejste sig og gik grublende frem og til-

bage i sit Værksted og søgte endelig Fred ved
i Tankerne at vurdere alle de Genstande,
som det indeholdt; men selv om han solgte

det alt sammen, hvad kunde det saa hjælpe
ham? Stikke Signeter, gravere Dørplader —
nej aldrig!

Han var saa fordybet i at stirre ind i

Fremtidens Mørke, at han næppe mærkede,
at Døren aabnede sig — dér stod Zuaven med
Haanden til Huen.

Aage foer sammen og stirrede bedrøvet paa
ham, Anders derimod saae helt anderledes ud
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end i Gaar, der var kommen en vis Utvunget-
hed i hans Holdning, en svag Rødme paa
hans Kinder, og hans sjællandske: Godaften
i Stuen klang saa frejdigt og lyst. at Aage
følte sig smertelig berørt han kunde jo
ikke hjælpe.

»Med Forlov at spørge, hvad sagde saa
Konsulen? begyndte han. stadigt gjørende
stram Honnør.

>Sæt Dem ned. had Aage. og bliv ikke for-

knyt over, hvad jeg har at sige Dem.
Naa saadan! svarede Anders og lod

Haanden synke fra Huen. Ja saadan er det
vel? ingen Hjælp, ingen Hedning, kun en
Grav og ikke saa meget som et Kors over.

Han satte sig ned og stirrede frem for sig

med det samme sløve Blik, som Altenen
iforvejen. Aages Hjerte var nær ved at briste;

disse Øjne lignede en Døendes; men han tang,
han havde jo Intet at sige.

Ja,jeg tænkte det nok. vedblevAnders efter
nogen Tavshed. .leg drømte om det igen i Nat.

Om hvad? spurgte Aage.
Kan De huske den store Mudderpol inde i

Skoven ret ovre ved Soen? Vi var saa rædde for

det Hul som Børn, og alligevel skulde vi hen ved
Kaiden for at høre, hvor Stenene plumpede.

Jo, den husker jeg godt den var hund-
los, bemærkede Aage.

Bundløs! Ja netop, og i\vn. der plumpede
i, kom aldrig op af Mudderet igen.

Aage saae forundret paa ham, og Anders
vedblev: Hver (lang jeg havde Feber, drømte
jeg, at jeg laa nede i det sorte, kvælende
Mudder, der var hedt. som brændende Ild.

Jeg sled og stred for al komme op. og saa
kom der altid en hvid Haand. som log fat i

min og trak mig hen til Kanten. Men naar
jeg saa var Uge ved al komme op. brast Taget,
og jeg sank ned dybere end tor. Saa sled og
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stred og arbejdede jeg igen, og der kom nye
Hænder, nye Bristninger, indtil jeg sank ned
i det sorte, glohede, hvirvlende Dynd, saa jeg
skreg højt om Naade og Barmhjertighed til

Gud. Men han hørte mig ikke — Ingen hørte
mig før De. Da De sagde: Saa længe jeg lever,
skal De ikke dø, var det, som hørte jeg
Frelserens Ord og saa hans Haand strække
sig over Dybet. Nu brister ogsaa den, som
jeg havde saa inderlig Tro til.

Nej, nej, den brister ikke!« udbrød Aage
og rejste sig. Hvad jeg har sagt, staar jeg ved,
saa længe jeg lever, skal De ikke dø.

Hvad mener De? spurgte Anders.
»Jeg har ingen Penge, men jeg har mig

selv,< svarede Aage bestemt. Fra nu af er
jeg Deres Stillingsmand.

Aa nej, aa nej, det gaar aldrig an! Hvis
vi nu faar Krig hernede, som de snakker saa
meget om, vilde De saa lade Dem skyde for
min Skyld?;

Nej, jeg vilde skyde de Andre først,' sva-
rede Aage og klappede Anders paa Skulderen.

Nej, nej, det kan jeg ikke tage imod, ved-
blev Anders, og dog, naar jeg tænker paa
alt det derhjemme, og saa Kæresten« —

»Er De forlovet? afbrød Aage.
»Ja, med Kirsten Peersdatter, der tjente

som Kokkepige hos Provst Possel i Solby.
Aah Gud, naar jeg tænker paa hende, saa er
det ligesom det brister herinde — jeg tror
ikke, jeg gjør det ret længe.

Saa lad os ikke tale mere derom. I Morgen
melder jeg mig paa Kasernen og tager Deres
Nummer. Et Aar gaar snart, og det Aar vil

lægge mange til Deres Levetid.-
Aa (ind, aa Gud, hvorledes skal jeg takke

Dem, udbrød Anders med Taarer i Øjnene,
-er der da slet ingenting, jeg kan gjøre til

Gengæld?«
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Jo. Naar De atter kommer til Danmark,
o<f man spørger Dem om, hvem der løste

Dem ud, saa nævn ikke mit Navn, og skulde
En eller Anden i Solby spørge <>m mig, sa;i
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svar blot, at jeg har det godt, at jeg holder
ud og aldrig vil glemme den, der spørger.
Og nu Farvel — Sagen er afgjort.«

Da Stjernerne tændtes og Venus i al sin

Pragt tindrede paa den mørkeblaa Aften-
himmel, sad Aage endnu paa sin Loggia og
stirrede ud mod det sneklædte Soraete, frem
mod Nord.

Skønt Aage havde tilbragt to Aar i den
hellige Stad, var han meget lidt inde i romerske
Forhold, især de politiske, og om det Uvejr,
der begyndte at samle sig i Horisonten, og
hvis Lyn skulde ramme endog den pavelige
Stol, derom havde han intet Begreb. Af de
romerske Blade skulde han ikke blive klog;
thi den strenge Censur undertrykte Alt, end-
og de uskyldigste Meddelelser fra det øvrige
Italien, og de danske Aviser bekymrede sig

ikke om udenrigs Politik. Han havde ganske
vist mærket, at de pavelige Zuaver ikke var vel
anskrevne hos Befolkningen; men at de var
ligefrem forhadte, derom fik han først nu en
sørgelig Vished. Hans ellers saa elskværdige
Værtinde brast i Graad, da hun saae ham iZuav-
uniform og forlangte, at han straks skulde Hyt-
te; thi hun turde ikke for Alt i Verden have
noget med en pavelig Zuav at bestille. Saa solg-

te Aage sit Værktøj — kun den pavelige Me-
daille og Poulas Portræt tog han med sig.

Hidtil havde han skyet sine Landsmænd
og været foragtet af dem, nu blev han skyet
af Alle. Overalt mødte han mørke, mistænk-
somme Blikke, og riaar han traf sine tidligere

Kammerater fra Giromettis Værksted, hilste

de ham ikke. Han følte sig som en Paria —
kun Munkene og de sorte Præster sendte ham
en venlig Hilsen, naar han stod paa Post.

Han prøvede paa at slutte sig til sine nye
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Kammerater; men her var han, om muligt,
endnu værre faren. Zuavkorpset bestod af
hvervede Soldater, dels Fanatikere, som troede
blindt paa Pavens hellige Magt, dels forløbne,
forvorpne Karle Ira alle Riger og Lande, hvor
de som oftest havde været i Konflikt med
Loven. I Korpset borte man alle mulige Tunge-
maal og alle mulige Eder, det var et sandt
Pandæmonium, og naar Aage om Altenen,
tråd af Marscher og Øvelser, kastede sig paa
sit Majsleje. blev der handel, svoret, lynet.

tordnet og galet saaledes omkring ham, at

han troede sig i Helvede.
I Begyndelsen blev han drillet og haanet,

men lidt efter lidt vidste han at skalle sig

Fred, ikke paa Grund af sin Styrke, men
fordi hans sindige danske Væsen varet Har-
nisk, hvorpaa de Andres Drillerier stadigt

prellede af, han bandede ikke som de Andre.
han drak sig ikke fuld, han rendte ikke eller

Fruentimmer, og, saa underligt det lyder, tik

disse forvorpne Karle en vis Respekt for

en Mand, om hvem de følte, al han baade i

moralsk og intellektuel Henseende stod be-
tydeligt højere end de selv. Han fik Tilnavnet
il cavaliere . og dette var ikke nogen tom Titel

;

thi han var ridderlig mod de Svage, hjælpsom
mod de Raske, og opfyldte sine militære Plig-

ter med en Punktlighed, som skallede ham
hans Foresattes ubetingede Tillid og bevirke-
de, al han blev udtagen lil Hornblæser, hvor-
ved han fik en Del Lettelse i Tjenesten.

Men blev han fri for Gymnastik og andre
militære Øvelser, saa var denne musikalske
Stilling dog ingenlunde af (\vn behageligste
Natur. Hver Morgen Irak han tilligemed nogle
andre Udvalgte n<.\ lil den store dronning
bag Konstantinsbuen, og her maatte han snart
i Regn, snart i stegende Solskin slaa og tude
i sit Signalhorn til Ve'ret gik fra ham. I He
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gvndelsen var han nær ved at fortvivle, men
lidt efter lidt kom Signalerne af sig selv, og
henad Sommeren var han den flinkeste Horn-
blæser ved hele Korpset.

Men alt som Sommeren gik, lagde Aage
Mærke til, at en hidtil ukendt tordensvanger
Stemning bredte sig ud over den hellige Stad.

Om Dagen gik Alt tilsyneladende sin rolige

Gang; men naar Mørket kom, var der en
Summen over Byen, som naar Skoledrenge
brumme i en Klasse. Kaféerne var overfyldte,

de franske Blade søgtes med Begærlighed,
men man talte dæmpet, hviskende, oftest kun
med udtryksfulde Øjekast. Paa Piazza Colonna
og i Corso stod Folk i smaa Klynger; men
ogsaa her hørtes Samtalen hviskende, og
øjnede man en Gendarm, døde Ordene bort,

og man lod som om man meget opmærksomt
lyttede til Begimentsmusikkens Toner.

Saa hørte man pludselig Navnet II libe-

ratore klinge over hele Bom; det fandtes

opslaaet paa Mure, Søjler, Statuer, og nu
vidste Alle, at Befrielsens Time var nær —
længe havde man søgt at standse ham, men
nu vilde han komme som det Lyn, der skulde
splintre den tredobbelte Krone.

Dag for Dag voksede Bevægelsen. De Na-
tionale uddelte i al Hemmelighed deres Ordre
og faa Dage efter kunde man ikke købe en
Dolk eller Bevolver i hele Bom, Alt var ud-
solgt. De Klerikale besvarede dette ved at er-

klære Belejringstilstand; Boms Porte lukkedes
ved Solnedgang, og kort efter blev dets Gader
saa øde, som om Midnattens Mørke rugede
over dem. Det eneste, man saa i dem, var den
pavelige Legions tavse, snigende Partrouiller. I

deres graa Kapper, og med Billen dinglende
over Skulderen, lignede de Dødens Aander,
og kunde man fra et Baghold kaste en Orsi-

nis Bombe efter dem, gjorde man det med



132

Glæde; thi saa forhadte som disse Ischiavi dei
Papa«, var Ingen i Horn, cm\ ikke /naverne.

Saa rygtedes det, at der var Opstand i

Neapel, og snart eller begyndte mærkelige
Syner at vise sig i Roms Omegn. Som Kam-
pagnens rode Valmuer, dukkede Blomsten af
Neapels Ungdom op, snart hist, snart her. og
fra disse rode Blomster steg saa en hvid Sky i

Vejret, og enkelte malte Riffelkugler fløj med
klagende Lyd som saarede Fugle ind over Mon-
te Pincio. Her havde man i Hast forvandlet det
smukke Anlæg til Lejr; mellem Murtinderne
var Sandsække stablede op. og i Skydeskaa-
rene glimtede de pavelige Malmkanoner, op-
kaldte eller de tolv Apostle, saa at snart St. Le-
ter, snart St. Lukas kunde give en kristelig Hil-

sen fra sig. Om Eftermiddagen vandrede hans
Hellighed selv derop, for at tage disse primiti-

ve Fæstningsværker i Øjesyn, og morsomt var
det at se. hvorledes haade Hisper og Kardina-
ler befølte de tunge Sandsække og klappede de
smaa Kanoner, som var deres Kæledægger.

Men naar saa en Kugle kom syngende,
skortede de i en Fart deres Silketalar op og
styrtede ad Hakkeskraaningen ned mod Piazza
del Popolo, ihukommende deres Frelsers Ord,
at hvo, som ikke lader Livet for min Skyld,
han er mig ikke værd.

Aage fulgte disse krigeriske Forberedelser
med stigende Interesse, men uden at fole sig

som Pari i Sagen. Som Kunstner havde han
level en Kunstners Liv, udvu at blande sig i

politiske Anliggender, og som Fremmed havde
han ingen særlige Sympatier for den Kamp,
der foreslod. Al Garibaldi skulde kunne tage

Rom med en Haandfuld Frivillige, dw mang-
lede Artilleri, forekom ham ganske umuligt,
og han slog sig til Ro med den Tanke, at

Franskmændene snart vilde komme og gjøre
Ende paa disse Karnevalsløjer.
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Een Ting havde han dog ikke taget i Be-
tragtning, og det var, at Kom havde langt
farligere Fjender indenfor sine Mure end
udenfor; thi Nationalpartiet havde nu orga-
niseret sine Stridskræfter, og disse førte Hæv-
nens skjulte Vaahen. Snigmord paa Zuaverne
begyndte at hore til Dagens Orden, skjulte
Bomber eksploderede i de Kaféer, hvor de
samledes, og Tiberens mudrede Vande fortalte

ikke hvem de havde opslugt. En hævngerrig
Forbitrelse voksede som en blodig Blomst op
mellem de myrdedes Kammerater, og den Af-
ten, da Zuaverne stillede i Kasernen Serristoris
Gaard for at modtage de første skarpe Patro-
ner, var Jubelen almindelig. De lovede Alle at

følge den givne Ordre at skyde enhver Bomer,
der undløb eller satte sig til Modværge.

Først nu følte Aage den fortvivlede Stilling,

hvori han var kommen, og uvilkaarlig maatte
han mindes, hvad Anders havde sagt, at det var
det dummeste, han endnu havde gjort <. Med
Bædsel tænkte han paa, at han kunde blive kom-
manderet til at skyde paa sine romerskeVenner,
ogdervar Øjeblikke,hvor han tænkte paa Flugt;
men Byen var allerede cerneret, og at blive skudt
som Desertør, var jo heller ikke behageligt.

Medens den pavelige Legion, delt i smaa
Afdelinger, holdt de vigtigste Punkter af Byen
besat, var det Zuavernes Opgave at holde
Orden i Trastevere, besætte Fortet St. Angelo
og værne om Vatikanet, hvis talrige Indgange
holdtes besat af den pavelige Sveitsergarde.
Særligt frygtede man for et Attentat mod
Peterskirken, hvis ældgamle Kuppel bar saa
mangen en Revne af Tidens Tand, og hver
Nat patrouillerede Zuaverne omkring denne
Helligdom, medens Boms Brandkorps var for-
delt i det Indre af Kirken.

Det Kompagni, hvortil Aage hørte, førtes
af Løjtnant Kranz, en spinkel, rødskægget
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Sachser med et blegt, fregnet Ansigt og en
flad Opstoppernæse, som lian altid bar saa
højt, at man kunde se ind i hans Næsebor.
Saa lille ban var, var ban dog den største
Skvadronør ved bele Korpset, pillen og per-
tentligved Paraden, grov og uforskammet paa
Kasernen, og omtrent lige saa ilde lidt al' sine

egne Folk som af Romerne. Kun lige overfor
Aage havde ban vist sig nogenlunde med-
gørlig, og det at" den morsomme Grund, at

han antog Aages Tilnavn for noget virkeligt;

thi at blive Pudder selv af den laveste Orden,
var Løjtnantens højeste Ønske.

Den Aften rykkede Aage i Spidsen for sit

Kompagni ud for at afløse Vaglerne ved Va-
tikanet. Foran ham stoltserede Kran/, svin-

gende ud med sin Sabel, og Aage morede sig

ved i Lygteskæret at iagttage den Løjerlige

Skikkelse, som hans skåne Pen og svingende
Sabel tegnede paa de vaade Lavafliser. Det
varen mørk, regnfuld Seirokkoaften, Luften var
lummerhed, og der faldt forst en forfriskende
Køling, da Patrouillen nærmede sig Peters-
pladsen, hvor de to kæmpemæssige Fontæner
sendte deres Straaler i Vejret med et Vand-
falds Brusen. Lygterne skinnede matte som
taageslørede Plus i de mægtige Kolonnader:
men ude paa Pladsen var der saa mørkt, at

man blot kunde skimte Springvandsstraalerne
som hvide Slør i den taagede Luft.

Da lynede det pludseligt bag en af de mæg-
tige Søjler; der lod et skarpt Knald, rullende
i mangefoldig Ekko ben over Pladsen, og
Fløjmanden nærmest Aage styrtede med et

Skrig til Jorden. Kran/, vendte sig om; men
i samme Nu glimtede et nyt Lyn, og Sabelen
klingrede ben ad Fliserne. Kran/ var saaret

i Armen; men ban bukkede sig ned, greb
Sabelen i venstre Ilaand og raabte: fremad
Karle! Ti Scudi til den, der griber ham.
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Zuaverne styrtede ind i Kolonnaden, og i

det samme saae Aage en kappeklædt Skikkelse
komme frem bag et af Springvandene, styr-

tende afsted i vildt Løb.

»Efter barn, efter ham! raabte Kranz, fny-

sende af Harme. Hævn eders Kammerater!'
Skikkelsen forsvandt gennem den mod-

satte Del af Kolonnaden, og Zuaverne fulgte

ham i voldsomt Lob. Snart svandt han i Regn-
tykningen, snart dukkede han atter frem, naar
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han passerede en Lygte, og saaledes gik den
vilde Jagt op ad den bakkede Vej, hvor der
øverst oppe laa et bekendt Osteri. Her for-

svandt lian i Mørket, men Aages skarpe Øje
havde opdaget, at Osteriets Dør blev aabnet,
og at en Lygte blinkede, idet Skikkelsen naaedc
derqp.

Kort efter kom Patrouillen derhen: men
Osteriets Dør var stænget - Alt var tavst

som i (iraven.

Luk op. raabte Kranz, eller vi sprænger
Døren,«

Ingen svarede, men i samme Nu slukkedes
alle Lys derinde.

Dod og Helvede, brolede Kranz. Nu
lober han fra os! Skyd det Rak ned, som
skjuler ham. Bliv her og gik Signal, hvis der
kommer Nogen, befalede han Aage.

Som en Flok hungrige Ulve styrtede Z na-
verne ind imod Osteriet. Døre og Skodder
splintredes under deres Kolbeslag, og faa Øje-
blikke efter stod Aage alene paa Vejen, med
Riflen i dvn ene Haand og Hornet i den
anden.

Der lød Tummel og Brag inde fra Byg-
ningen. Vilde Raab blandede sig med Eder
Og Forbandelser, med Kvindeskrig og Børns
.lamren. Der faldt et Revolverskud, saa hørtes
Kommandoraabet: Fyr! og i samme Nu
lynede Zuavernes Riffelild gennem bele Oste-
riet, og i dens blaalige blændende (dans saae
Aage et Syn. der fyldte ham med Rædsel.
Mænd, Kvinder og Børn, fredelige Borgere
og Haandværkere fra Trastevere styrtede jam-
rende til .lorden, ramte af Kugler og Kolbe-
slag selv Kranz huggede los som en Ra-
sende, idet han uafladelig raabte: Skyd, skyd!
Lad ingen af Snigmorderrakket undkomme.

Aage kunde ikke udholde dette grufulde
Optrin. Rystende af Rædsel og Forbitrelse
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vendte han sig om og saae nu, at Værten og
hans Kone med et lille Barn ved Haanden
kom styrtende ud fra den modsatte Ende af
Osteriet.

Skynd Jer, skynd Jer, raabte han til

dem, idet han pegede med Hornet paa en
nærliggende Vigne, hvis Port stod aaben.

Men i samme Nu kom Kranz farende ud
efter dem, og da han saae det Forspring, de
havde faaet, styrtede han hen imod Aage og
raabte: »Skyd dem ned!

Aage saae paa ham, men rørte sig ikke af
Pletten.

For Satan i Helvede!': brølede Kranz.
»Lystrer Du ikke Kommando? Skyd det Rak
ned mens Du kan naa dem.«

»Jeg skyder ikke paa værgeløse Kvinder
og Børn, svarede Aage, dirrende af Harme.

»Saa far ad Helvede til, raabte Kranz og
førte et Sabelhug imod ham. Aage parerede
det med sin Riffel, og Sabelen fløj hen ad
Vejen.

»Holla Karle! raabte Kranz aldeles rasende.
»Der er endnu en Forræder herude! Kom
og tag ham!'

Faa Minutter efter blev Aage overmandet,
bundet og som Fange ført tilbage til Kasernen
Serristori.

I tre Dage havde Aage ikke set Solens
Lys, ja næppe nok Dagens; thi Rottehullet ,

hvori han var bleven kastet ned, var berygtet
som det værste Fængsel i hele Kasernen. Op-
rindelig havde det været en Slamcisterne for
en antik Kloak, der førte ned til Tiberen;
men da det gamle Palads blev omdannet til

Kaserne, havde man renset den ud og brudt
en Lysaabning ud til Gaarden, for at Fangerne
ikke skulde kvæles af den Stank, der endnu
BERGSØE: FALSKMØNTNEREN 9
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steg op fra Grunden. Et Bord. en muggen
Majsmadras, en Vandkrukke og en rusten
Jernbøjle i en af de mægtige Tufkvadre ud-
gjorde hele Bohavet; men trods dets spar-
tanske Simpelhed, maatte Aage være glad ved,
at Kranz ikke havde ladet ham sætte i Bojlen.
hvad han ofte havde befalet for langt mindre
Forseelser. løvrigt var Fængslet skummelt og
fugtigt. Majsmadrassen fuld af Skorpioner og
andet Kryb, og naar Tiberen steg. stod Vandet
et Par Tommer hen ad Gulvet Aages Plads
var derfor i Beglen det smalle Bord under
Lyshullet, og her havde han rigelig Tid til

at anstille Betragtninger over Militærlivet og
dets Gloire .

Men jo mere han tænkte derpaa. desto
klarere blev det ham, at han stod ved Maalet.
Han havde gjort aabenbart Mytteri, slaaet sin

Befalingsmand Værget af Haanden, og gjort

alvorlig Modstand da han skulde fængsles.
Een af disse Forbrydelser var allerede nok

for at domme ham til Døden, og Standretten
gik i de Dage hurtig til Værks. Han vilde blive

skudt, slængt ud paa en ensom Kirkegaard,
hvor end ikke en Sten vilde betegne hans
Grav. Det vilde gaa ham som Anders havde
fortalt om sig selv. og hvor var den hvide
Haand, der vilde drage ham op af Dybet'.'

Han havde kun sin egen. og i\vn var fængslet
I to Nætter havde han ikke sovet, kun

blundet paa del smalle Bord, med Hovedel
stotlet mod (\vn iskolde Mur; men hver dang
han havde blundet, havde han set det samme
Syn: en graa So. med sivbevoksede Bredder,
mellem di' høje Bor en lav Landingsbro, og
paa denne Poula. bleg, fortvivlet, med Armene
rakte ud imod ham. Selv sad han bundet til

en synkende Baad det glimtede i Luften
som af Lyn, Alt sank under ham. og han
vaaanede med en Kuldegysen.
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Den tredje Nat var han overvældet af
Træthed ; han niaatte sove, om ikke for andet
saa for at undgaa dette blege, sorgende Ansigt,
uagtet han elskede det saa højt. Arrestforvare-
ren »Plejefa'r , som Soldaterne kaldte ham, var
saa medlidende at laane ham en Kappe, og svøbt
i denne lagde han sig paa det fugtige Majsleje
og faldt straks i en dyb, drømmeløs Søvn.
Hvor længe han havde sovet, vidste han ikke;
men han vaagnede ved et underjordisk Drøn,
som fik Gulvet til at sitre. Hans første Tanke
var Jordskælv, og han foer op i Rædsel, lyt-

tede, men Alt var stille. Jeg maa have drømt,
tænkte han, og hyllede sig atter i Kappen.
Da hørte han en underlig rullende Lyd,

ganske forskellig fra den første. Det lød, som
om man trillede tunge Genstande hen over
en ujævn Grund, og pludselig forekom det
ham, at han dybt under sig hørte Lyden af
Stemmer. Saa blev alting stille, men saa kom
den rullende Lyd igen, og atter syntes han
at høre Stemmer, dæmpede, hviskende.

Han rejste sig op og lyttede i aandeløs
Spænding. Nu var Alt gravstille, saa stille at
han kunde hore sit eget Hjerte banke, og det
greb ham med Rædsel, at han vist var paa
Veje til at blive gal, og Alt var spøgelsesagtige
Hallucinationer.

Men saa kom Lyden igen, og denne Gang
kunde han ikke tage fejl — dertil var den alt-

for tydelig. Stemmerne klang atter, men højere
— det forekom ham, at de skændtes.

Han lagde sig med Øret til Gulvet — ja, det
var Menneskestemmer, og det syntes ham, at de
ligesom steg op fra det ene Hjørne af Fængslet.
Han krøb derhen, og hans Haand stødte mod
en Rist, bestemt til at optage Fugtigheden fra
Fængslet. I et Nu havdehan Øret mod det kolde
Jern, og nu var der ingen Tvivl længer — Ly-
den klang op, som gennem et Talerør.
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»Diavolo! hvad flæber Du for? Bor væk,
siger jeg Dig! klang en hæs Host.

»Jeg tør ikke! Horet kan give Gnister,
svarede en grædende Drengestemme.

'-Du borerjo i Træ, din Klodrian! Hvor Fan-
den skulde saa Gnisterne komme fra. Borvæk!

Stemmerne tav; men Aage hørte tydelig
Horets gnavende Lyd, som gentog sig med
længere Mellemrum.

»Er Du færdig?« lød paany den hæse
Stemme.

»Ja, men lad mig komme hjem! Jeg tør
ikke være her længere,- klynkede Drenge-
stemmen.

»Sludder, din Dosmer! Hjælp mig at vinde
Traaden op! Tag Nøglet derhenne.

Aa, lad mig gaa, klynkede Drengen. .leg

vil ikke gjøre det, lad mig gaa!
»Ja, med en Kniv i Hjertet! Hjælp mig,

eller Du er dødsens!
Aage hørte hulkende Graad, saa blev Alt

atter stille; kun af og til hørtes en sagte,
glidende Lyd, som han ikke forstod.

»Giv migLygten!< befalede den hæse Stem-
me. »Luk den op!

»Jesus Maria! Du vil da ikke tænde nu'.'

jamrede Drengen.
»Den kan brænde to Timer, inden i\cn

ryger, svarede den hæse Stemme med en
raa Latter. Hvad Fanden ryster Du saa for?
Naar Dagen gryr, faar St. Peter Besøg af
hele Bataillonen.

Der blev atter Stilhed, saa lod der sagte
listende Trin. Klirren af Glas, der knustes.
og endelig en dump Lyd langt borte.

Aage lyttede og lyttede, men Alt vedblev
at være stille som i Graven. En svag svovlet
Lugt steg op gennem Histen, og nu blev
pludselig Alt ham klart - Kasernen skulde
sprænges] Luften. Han vaklede hen til Bordel
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og støttede sig til det, medens den iskolde Sved
brast ud af hans Pande. Nu først gik det op
for ham, hvad han i de sidste Dage havde set,

naar han stod Vagt udenfor Kasernen.
Ved Siden af denne havde en Oliehandler

en dyb Kælder til Lagerrum. I de sidste

Aftener var dette blevet fyldt med Oliefade;

men foruden dem, havde han set nogle en-

kelte, som var mærkede med et Kridtkors;
han havde ikke gjort sig nogen videre Tanke
herover, men nu blev Alt ham klart som ved
et Syn. Disse Fade indeholdt Krudt; det var
dem, som han havde hørt blive trillede ind
i den antike Kloak, der løb under Kasernen.
Drengen havde boret Hullerne, hvori Fæng-
traaden skulde sættes, og den svovlede Lugt
fortalte ham, at Udaaden var fuldført. Naar
Dagen gryede, vilde han og alle hans Kamme-
rater ligge begravede under Ruinerne.

I eet Spring var han henne ved Døren. Han
bankede, han raabte, han skreg sig hæs; men
kun Fængslets hule Ekko svarede. — Ingen
hørte ham. I vild Rædsel foer han atter hen
til Risten, rev den op og stirrede ned i det

dybe, bundløse Mørke. Fortvivlet satte han
sig paa sin Madras, stirrende op mod Lys-
hullet, og i dette Øjeblik drog hele hans Liv
ham forbi som en farverig Drøm, begyndende
med hans Moder, der legede med ham i den
vaarfriske Skov. og endende med Poulas blege

Ansigt, der fuld af Rædsel stirrede efter ham
ud over Søen. Nu forstod han sin Drøm, han
sad bundet — om faa Minutter var Alt forbi.

Da brød det første graa Morgenskær som
en bleg Lysstribe gjennem Hullet i Muren,
og glimtede paa noget blankt, der laa slængt
i en Krog — tiet var hans Signalhorn. Han
saa sløvt paa det — aldrig mer skulde dets

lystige Toner klinge gjennem Roms Gader;
aldrig mer skulde han blæse sit Avancer«
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naar Bataillonen rykkede frem. I dette Øje-
blik var Alt i Verden som dodt for ham.

Lysstraalen blev st;erkere. den tegnede en
klar Stribe paa den fugtige Væg og luede paa
det blanke Messing; men Svovldampen blev
ogsaa stærkere, det var Livet og Døden, der
stredes med hinanden. Da foer det som et

Lyn gennem hans Hoved. Han snappede
Hornet, sprang op paa Bordet, men Lysaab-
ningen sad for højt, ban kunde ikke naa
derop. I en Haandevending fik han Madrassen
rullet sammen om Vandkrukken, spændte det
hele fast med sit Skærf, og nu kunde han
naa. Han satte det blanke Horn for Munden.
blæste som om det skulde briste, og ud af Lys-
hullet klang Signalet Hurtig Udrykning! med
en Appel, som maatte vække selv Døde. Nogle
Minutter efter borte han Zuaverne komme
tumlende ned i Gaarden. og Signalet besvaredes
fra andre Dele af Kasernen: men næsten sam-
tidig blev Doren til Arresten revet op. og Pleje-

fa'er raabte:
»Er Du tindrende gal! Ned med Dig, eller

jeg kalder paa Obersten.
Kald ham. kald barn. raabte Aage aande-

Ios. det gælder Livet.

Aa. svarede Arrestforvareren; man nar-
rer mig ikke saa let. Du har leget med Svovlstik-
ker, kan jeg mærke. De Løjer kender vi nok.

Aage sprang nvil og greb Arrestforvareren
i Skulderen. Røgen kommer dernede fra!

raabte ban. Kasernen er undermineret, om et

Øjeblik flyver den i Luften!
Den gamle Arrestforvarer blev kridhvid,

Henene rystede under ham. men alligevel

Laasede ban Doren og gik bort med tunge,
vaklende Skridt. Fortvivlet sprang Aage ben
til Histen. hvorfra en let blaalig Damp be-

gyndte at slige op. Blodet hamrede i hans
Tindinger. Han lvtlede og lyttede, men borte
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kunforvirret
Tummel og
Kommando-
raab fra

Gaarden.Yil-
de man lade
ham i Stik-

ken, havde
man glemt
ham? Han
kastede sig

paa Knæ og
stirrede ned
i Risten —
kulsort Mør-
ke,stikkende
Damp.

Da rasle-

de en Sabel
henad Gan-
gens Fliser,

Døren blev
revet op.

Obersten og
en Underof-
ficer traadte
ind.

»Hvad er
det, der mel-
des? H vel-

kommer Rø-
gen fra.'

spurgteOber
sten.

Aage pe-
gede paa Ri-

sten,ogOber-
sten bøjede sig ned over den.

»Det er ikke Brandrøg, sagde han roligt.

»Den Sag maa nærmere undersøges, lad et
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Par Sapører gaa derned, befalede lian Under-
officeren.

»Hr. Oberst,' sagde Aage, skaan de Menne-
skers Liv. Jeg har i Nat hørt Folk dernede
gjøre Alt Hede til Sprængning— jeg indestaar
med mit Liv derfor. For Himlens Skyld, Hr.
Oberst, lad Bataillonen rykke ud.«

»Følg med,'< sagde Obersten kort.

Et Øjeblik efter stod de i Gaarden. Kom-
mandoordene lød, og kort efter forlod Ba-
taillonen Kasernen i Ilmarch. Fra Vinduer
og Døre stirrede Romerne efter i\vn og spurgte
hverandre, hvor Zuaverne skulde hen saa
tidligt, og hvorfor man ikke som ellers hørte
deres lystige Hornmusik.

Pludseligt lød der over hele Horn et dumpt,
drønende Brag. Ude i Retning af St. Angelo
saae man en mægtig, hvid Røgsøjle hæve sig

i Vejret som en Pinie. Den stod nogle Øje-
blikke stille, belyst af Morgensolens Straaler;
saa delte den sig i to rødviolette Striber og
drev langsomt bort for Vinden.

Det var Kasernen Serristori. som sprang i

Luften.

Rygtet om /navernes Udrykning loer som
en Løbeild gennem hele Rom. Det vakte en
glødende Forbitrelse hos det nationale Parti,

medens de Klerikale juhlede og gav Madonna
Æren for Bataillonens vidunderlige Frelse.
Men allerede (\cn næste Dag maatte hun dele
denne med Aage. hvis danske Navn gav Ro-
merne nok at bestille. Il cavaliere Ugu var
i nogle Dage lige saa kendt som selve Gari-
baldl, og hans Kammerater ogede hans I heder
ved al udnævne* ham til Commendatore; thi

det var dog ham, der havde kommanderet
dem bort fra Kasernen.

Paa Aage gjorde ^\v\\ hele Sag dog ikke
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noget videre Indtryk. Han syntes, at han kun
havde gjort sin Pligt, men i sit Indre følte

han en stille Glæde over at have trodset
Løjtnant Kranz's Kommando, og derved
frelst saa mange Menneskers Liv. Denne Glæde
var dog ikke ganske ublandet; thi da Znaverne
rykkede ind i Deres ny Kaserne, tamkte han
med Grn paa, at denne mulig ogsaa kunde
have et »Rottehul«.

Det var derfor ikke uden en vis Ængstelse,
at han fulgte den Ordonnans, som havde Be-
faling at føre ham op til Ohersten. Denne sad
i sit Værelse og studerede en Plan over Roms
Omegn, som han markerede med Knappenaale.
Aage blev staaende tæt indenfor Døren, og
gjorde stram Honnør. Obersten blev ved at

fæste Knappenaale — Aage syntes til sidst, at

det var i ham, han stak.

Endelig bævede Obersten Hovedet, vinkede
med Haanden og sagde: »Kom her hen, lille

Ven!« Aage gik hen til Bordet og gjorde ret.

Obersten rejste sig, kneb ham ikke ganske
blidt i Øret og spurgte: »Kender Du Straffen
for Opsætsighed, min Ven?

»Jo, Hr. Oberst.«
»Nu vel! Saa tak dit Horn og din Snar-

raadighed for, at Du ikke er bleven skudt i Gaar.
løvrigt har Kardinal Antonelli noget at sige
Dig. Mød i Morgen i Vatikanet ved Indgangen
til Bramantes Gaard. Giv den vagthavende
Nobelgardist dette Kort og følg med ham.
Tjenstmæssig Paaklædning med Horn, men
uden Vaaben. Forstaar Du?«

»Jo vel, Hr. Oberst.«
Aage traadte fra og gik ud af Døren, men

pludselig blev denne reven op, og Obersten
tordnede ned ad Trappen: »Og vel pudset!
Glem ikke det.'

Havde Aage frygtet sit Besøg hos Obersten,
saa blev han ligefrem bestvrtet over at skulle
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stævnes for Kardinal Antonelli. Ingen var saa
hadet i Rom som denne almægtige Minister,

der endog gik med Paven i Lommen, og naar
Aage havde hørt ham omtalt af sine romerske
Venner, blev han skildret som en slangeagtig

Edderkop, fuld af List, Havesyge og Hævn-
tørst Hvad vilde denne Kardinal ham? Hvor-
for var han ikke bleven kaldet til Krigsmi-
nisteren i Kvirinalef.' Vilde man belønne hans
Daad, eller lade ham forsvinde i en af St.

Angelos fugtige Kasematter.
Disse Tanker løb Aage rundt i Hovedet,

medens han pudsede sit Horn. saa det skinnede
som Guld. Da faldt Medaillen ham ind! (ianske

vist var dens Hylster blevet slemt medtaget
under Feltlivets Strabadser; men den var dog
et Vidne om. at han ikke var nogen alminde-
lig Lejesvend. Han stak den i Lommen, pud-
sede endnu en Gang Spændet paa sit Livhælte
og vandrede saa med Hornet paa Ryggen ud
til Vatikanet.

Da han kom ind i Parmantes Gaard, fældede
Nobelgardisten sin Partisan, men næppe havde
han set Oberstens Kort. for han gjorde Hon-
nør og lod ham passere op ad den brede
Marmortrappe, hvor han meldte sig hos (\vi\

vagthavende Officer. Denne saa beundrende
paa ham. og overleverede ham til en pavelig

Kammertjener, som forte ham ind i det Indre
af Vatikanet. Aldrig havde han set en saadan
Pragt. Marmorsøjler, Freskomalerier, viftende

Palmer og brusende Springvand gled forbi

hans Øje, medens han vandrede frem ad de
aabne Loggiaer. hvis Lofter glimrede af by-

santinsk Mosaik, omrammet af Porfyr og
Marmor. Det var Aarhundreders Skat til Kirken
som her havde formel sig til Kunst, til Ud-
tryk for den romerske Kirkesalmægtige Vælde;
men paa hele denne lange Vandring mødte
han ikke et eneste Menneske han syntes,

han gik i et fortrvllet Slot.
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Endelig standsede Kammertjeneren foran
en rigt udskaaren Dør, hvorover det pavelige
Vaaben prangede. Han aabnede den med en
vis Ærbødighed og førte Aage ind i en For-
hal, hvor to Nobelgardister holdt Vagt. Aage
maatte atter vise Oberstens Kort, før de to

korslagte Hellebarder hævedes, og nu traadte
han ind i Helligdommen, Kardinal Antonellis
Gemak.

Det første Aage saae var Kardinalen, som
skødesløst henslængt i en guldbroderet Læne-
stol studerede Osservatore Romano. Fra det
brede Marmorvindue, gennem hvilket man
saae et Parti af Vatikanets Haver, faldt en
bred Solstribe ind over det mosaikbelagte
Gulv, og i denne Solstribe laa en vældig sort
Kat paa Ryggen og legede med en Papirs-
kugle. Dybere inde i Salen sad tre gejstlige

Herrer bojede over deres Arbejdsborde, som
var bedækkede med Protokoller og Doku-
menter. Antonelli gav Kammertjeneren et Vink,
og umiddelbart efter traadte de to Nobel-
gardister ind og stillede sig hver paa sin Side
af Aage. Han fandt, at det var en underlig
Modtagelse.

Antonelli kastede Avisen, rettede sig i Stolen
og betragtede Aage med et skarpt, stikkende
Rlik. Katten rejste sig. skød Ryg, og Aage
syntes, at dens og Antonellis Øjne havde en
paafaldende Lighed med hverandre.

Pludselig sprang Antonelli oj), greben Gen-
stand paa sit Arbejdsbord og gik med raske
Skridt hen imod Aage, idet han sagde: Jeg
kender Deres Historie. De er Medaillør og har
arbejdet under Girometti. Tilstaa alt straks,
saa vil der blive taget lempeligere paa Dem.«

Asige stirrede paa Kardinalen og kunde af
Forbavselse ikke sige et Ord.

»De tier, udbrød Antonelli. »Har De ikke
forstaaet, hvad jeg mener?«
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Nej, Deres Eminence.
Nu vel, saa vil jeg gaa lige til Sagen.

Kender De denne Medaille".'

Aage betragtede Medaillen. Den bar Gari-
baldis Portrait, og paa Bagsiden stod i en
Laurbærkrans: Giuseppe Garibaldi, Italiens
Befrier og Boms Besejrer. Den var af ud-
mærket Arbejde, men ikke ganske færdig.

Jeg kender ikke denne Medaille. svarede
Aage.

Ikke det, udbrod Antonelli med et gennem-
borende Blik, og den er dog fundet i Deres
Gemme i Giromettis Atelier. Stemplerne laa
skjult i Deres Arbejdsbord.

Meget muligt, svarede Aage. men det
beviser ikke, at jeg bar skaaret dem. Giro-
metti er min Fjende, og jeg bar ikke varet
paa lians Atelier i de sidste to Aar. hvad
skulde bevæge mig, der er Dansk og staar
ganske udenfor dvn italienske Bevægelse, til

at hædre Garibaldi med en Medaille.
Saa vil jeg sige Dem Alt. Ved en Under-

søgelse, som vi har været nødte til at an-
stille paa den pavelige Mønt, er som sagt,

saavel Medaillen som Stemplerne fundne i

Deres Gemmer, og Girometti paastaar, at De
har skaaret dem uden hans Vidende.

Det er en skammelig Løgn! udbrod Aage
forbitret. Girometti har selv skaaret denne
Medaille, jeg kender hans Maneer.

Antonelli studsede, saae skarpt paa Aage Og
spurgte: Kan De bevise det'.'

Meget let. .leg har anvendt de sidste Par
Aar til paa egen Haand al udarbejde en Me-
daille over Hans Hellighed Pius <.\cn Niende,
og hvis De vil sammenligne disse to Medailler,
tror jeg, al Deres Eminence, selv om De ikke
er inde i Medaillørkunstens Teknik, \il kunne
si- en saadan forskel i Behandlingsmaaden,
at jeg umuligt kan have skaaret (iaribaldi-

medaillen.
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Antonelli tog mod det gamle Etui, som
Aage rakte ham, aabnede det og spurgte stud-

sende: Har De virkelig skaaret denne Me-
daille?«

»Ja, Deres Eminence, i Signora Salviatis

Hus. Jeg har Vidner nok derpaa.«
Antonelli vedblev at betragte Medaillen med

Kendermine: Et udmærket Arbejde!« ud-

brød han til sidst. Aldrig har jeg set en saa

slaaende Portrætlighed — det vil glæde Hans
Hellighed at se den.«

»Intet skulde være mig kærere,« svarede
Aage. »Al min Tid i Rom har jeg ofret paa
dette Arbejde.

»Ja, saa lægger vi det i Garibaldis Etui,«

sagde Antonelli smilende. »Det havde Giro-

metti vist ikke tænkt sig. — Vent mig her saa

længe.«
En god Stund stod Aage i pinlig Uvished

om hvad alt dette skulde føre til. Der var
dødsstille i Salen, Nobelgardisterne stod som
Statuer, han hørte kun de gejstliges Herrers
Gaasepenne kradse hen over Papiret, medens
de af og til sendte ham forskende Blikke.

Endelig kom Kardinalen tilbage, fulgt af en
pavelig Kammertjener, under hvis Ægide han
begyndte en ny Vandring gennem en Række
Sale, hvis Pragt næsten blændede ham. Ende-
lig standsede de ved en lav Dør mellem to

Porfyrpiller; den aabnedes, og Aage følte sit

Hjerte banke, da han traadte ind i Pavens
Privatgemak.

Hvor forskelligt var dette fra de luefor-

gyldte og mosaikbelagte Pragtsale, han nys
havde gennemvandret. De lignede mere en
Privatmands hyggelige Hjem end en Kirkefyr-
stes Bolig. Gennem de aabenstaaende Vin-
duer faldt Solen varmt og lyst hen over et

Billede, forestillende Jomfru Marias Himmel-
fart; Luften var opfyldt med Duft af Roser,
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og (k't prægtige Blomsterflor paa Altanen uden-
for kappedes i Farve og Glød med de silke-

vævede Tapeters spraglede Pragtblomster. Et
mægtigt orientalsk Tæppe dækkede Marmor-
gulvet, et florentisk Mosaikbord, baaret af Iben-
holdts sorte drille, stod midt i Salen, og ved
dette sad Pius den Niende i sin hvide Hus-
dragt, med Foden hvilende paa en højrød
Fløjels Skammel. Han saa træt, ja næsten
medtagen ud; men hans Øjne havde dog en
ungdommelig Ild da han fæstede dem paa Aage,
hvem han et Par Minutter betragtede i Tavs-
hed.

Jeg har set Dem før, begyndte han, »og
nu husker jeg hvor, kan De erindre det'.'

Ja, i Peterskirken, hellige Fader, ved de
neapolitanske Pilgrimmes Procession. Jeg var
taget derhen netop for at faa Deres Hellighed
at se."

Var det derfor, at De klatrede saa højt
o]), spurgte Paven smilende.

Nej, jeg blev skruet derop under Panikken
i Kirken, og maatte se at frelse mig som jeg
kunde.

Det var en uheldig Dag og jeg heklager
de Ofrer, som den kostede, bemærkede Paven

;

men sig mig, hvorledes haren Kunstner som
De kunnet lade sig hverve blandt mine /na-
ver? Jeg beundrer denAandsnærværelse, hvor-
med De reddede saa mange Mennesker fra

Lemlæstelse og Død; jeg er Dem meget tak-

nemmelig derfor; men jeg forstnar ikke. hvor-
for De har valgt Krigens Vej, uaar De har
Kunstens. Siden Ilameranis Dage. har jeg ikke
set saa smuk en Medaille. som den. De har
overrakt mig i Dag.

Aage fortalte i al Troskyldighed Historien
om Anders, og Paven lyttede opmærksomt til.

Saa er De jo ikke alene en god Kunstner,
men ogsaaen god Kristen, sagde han venligt.
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God Kristen betyder i Romersproget Kato-
lik, og Aage, som misforstod Udtrykket, svarede
derfor: »Nej jeg er Protestant.«

Det er ikke det, jeg spørger om. Naar
man har handlet som De, er man god Kri-
sten, selv om man staar udenfor den hellige
Kirke. Ganske vist vilde jeg ønske, at De
stod indenfor den som saa mange af Deres
Landsmænd; men jeg dadler Dem ikke der-
for, thi den katolske Kirke har lært af Ti-
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derne — den er ikke længere Intolerancens
Religion.

Aage bøjede Hovedet; han vidste ikke, hvad
han skulde svare.

Paven tog Medaillen, betragtede den op-
mærksomt, og sagde endelig:

Jeg har et Forslag at gjore Dem. Vor Mønt-
medaillør Girometti har Konspireret imod os,
og vil selvfølgelig blive fjernet fra sit Embede.
Hvad mener De om at overtage hans Plads?

Det gav et elektrisk Sæt i Aage; han blev
blussende rød, da han svarede: Hellige Fader,
det kan jeg ikke.

Og hvorfor ikke'.'

Aages Rødmen afløstes afdødelig Bleghed;
men pludselig rettede han sig rask i Vejret
og sagde: Hellige Fader, fordi det er en For-
bryder, der staar for Dem.

-Forbryder, gentog Paven overrasket. »Er
De Forbryder.'

Ja, efter Verdens Dom og efter Lovens.
Jeg harmaatte forlade Danmark, fordi jeg blev
beskyldt for at have lavet falske Monter, og
jeg blev fældet ved falske Vidner. Jeg blev
benaadet for Straf; men selv Kongen formaaede
ikke at forandre min Dom. Jeg veed, at jeg
er uskyldig; men i mit Hjemland har enhver
Ret til at kalde mig Falskmøntner, og en saa-

dan kan ikke overtage Montmedaillorembe-
det, allermindst ved i\cn hellige Stol.

Paven betragtede Aage ufravendt; det var.

som vilde han studere hver Linie i det ung-
dommelige aabne Ansigt. Endelig sagde han:
Jo, netop under i\cn pavelig Stol: thi paa
dvn sidder Tilgivelsen og Mildheden. Jeg dom-
mer ikke. paa det at jeg ikke selv skal dom-
mes, og paa den Menneskenes Dom. der er
fældet over Dem. tror jeg ikke. Kan Deres
Konge tilgive Dem. saa kan Pius dvn Niende
det ogsaa.
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»Men mine Landsmænd vilde aldrig gjøre

det. Forladt og forstødt af dem Alle har jeg

levet her i Rom ene for min Kunst. Saa ube-

mærket jeg bestræbte mig for at være, mær-
kede jeg overalt mine Landsmænds Haan og
Foragt. Hvorledes vilde den ikke ytre sig, hvis

jeg kom til at indtage en fremskudt Stilling?

Nej, den mørke Plet i mit Liv forlader mig
aldrig; den har skygget over al min Gerning,

og den vil vedblive dermed.«
»Saa bliv Romer, sagde Paven livligt, her-

nede vil Ingen forfølge Dem.«
»Jeg frygter netop for det modsatte. Det

nationale Parti vil ikke glemme, hvad jeg har
gjort, og en Dolk kan lige saa let ramme mig,

som saa mange af mine Kammerater.«
Pavens Ansigt formørkedes; han sad en

Stund tavs, saa sagde han: »Det nationale

Parti er for Øjeblikket ganske vist farligt;

men dets Rolle er snart udspillet. En stor, en
glimrende Sejr venter den hellige Kirke; dens
Magt er for stor til at lade sig knuse af en

Fribytter. Om faa Uger vil der herske andre
Tilstande i Rom. De dæmoniske Magter vil

den hellige Jomfru splitte som Avner for

Vinden, og naar Orden atter er bragt tilveje,

vil De i Ro kunde tage fat paa Deres Arbejde.«

»Ja, hvis jeg lever,« bemærkede Aage.
Derfor skal jeg sørge. Sagen er afgjort,

jeg vil intet Afslag høre. Thi jeg er lige saa

forvisset om Deres Uskyld, som De selv. Naar
Rom er befriet, skal denne Medaille uddeles
som Sejrstegn; den vil gaa vidt over Verden.«

Paven ringede og sagde til den indtrædende
Kammertjener: »Følg denne Zuav paa Vej til

Zeeca Romana, og overgiv ham til Mønt-
mesteren, som skal faa nærmere Ordre. Lad
ingen se ham. Aage syntes i dette Øjeblik,

at han blev behandlet temmelig kategorisk;

men der var en saadan Værdighed, en saadan

BEUGSØE : FALSKMØNTNEREN 10
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mild Ro over Pavens Skikkelse og Ansigt, at

han bøjede sig og kyssede hans fremrakte
Haand.

Han fulgte Kammertjeneren, men' denne
Gang ad mærkelige Veje. Gennem mørke Korri-
dorer og lønlige Vindeltrapper kom han gen-
nem det Sikstinske Kapel ind i St Peter, der
steg de igen ned ad nogle trange Trapper,
vandrede gennem en bælgmørk bedækket Gang,
og dukkede atter op i den pavelige Mønt, hvor
Kammertjeneren afleverede ham efter Ordre.

Aage vidste ikke ret, om han var i Frihed
eller fangen; thi den gamle Møntmester, der
aabenbart betragtede ham som en Højforræ-
der, laasede ham inde i et med Jernstænger
forsynet Værelse, og snart efter hørte Aage
en af sine Kammeraters taktfaste Trin uden-
for Døren.

Men allerede om Eftermiddagen forandrede
Situationen sig, den gamle Møntmester bød
ham ned i sin Lejlighed, præsenterede ham
for sin Familie, og overrakte ham derpaa
med en vis Højtidelighed hans Bestalling,
undertegnet af Paven selv. Den næste Dag
modtog Aage Ordre til at forbrænde Garibal-
dimedaillens Stempler, samt gjøre Alt færdig
til Udprægningen af den pavelige, og snart
efter var han i fuld Gang med et Hverv, om
hvilket han aldrig havde drømt

Medens Aage arbejdede i Stilhed, ja. i næsten
klosterlig Ro, gik Kampens og Lidenskabernes
Bølger højt indenfor Roms hellige Mure. Der
var Tummel og Tumult i Gaderne, Oplob paa
Kapitolium, og ved Budskabet om at Garibaldi
havde slaaet de pavelige Tropper ved Monte
Rotondo, steg Jubelen til det højeste; men
den var kun af kort Varighed. Pius den Niende
havde spaacl rigtigt, di-n hellige Jomfru lod

ikke vente paa sig. Sendt af Kejserinde Eugenie
slog hun Garibaldisterne ved Mentana, og
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samme Aften rykkede Franskmændene med
hvirvlende Trommer og klingende Spil gen-
nem Roms Gader som i gamle Dage. Den næste
Morgen vajede Trikoloren og det gule Banner
i broderlig Samdrægtighed fra St. Angelo. »Rom
var befriet, Antikristen besejret,« hed det i

den pavelige Proklamation.
I hele to Maaneder havde Aage intet hørt

fra Hjemmet; thi Cerneringen af Rom umulig-
gjorde al Postgang, og af Landsmænd kendte
han ingen. Men da Befrielsens Time kom,
strømmede Breve og Aviser som en længe op-
dæmmet Flod ind over Bom, og med feberagtig
Utaalmodighed ilede Aage op til Konsulen for
at se, om der var Bud til ham. Konsulen mod-
tog ham yderst venligt. »Gut Satan!" raabte
han ham imøde, -jeg troede, at De var sprun-
gen paa Galererne, og saa hører jeg, at Paven
har gjort Dem til sin egen Hofmedaillør. Der
staar ogsaa noget om Dem i de danske Aviser;
men jeg forstaar ikke et Ord derom. Der
har De hele Spektakkelet, saa kan De selv

læse Dem dertil; men jeg synes, at Deres Lands-
mænd har været nogle Dnmenkopfe, og De
selv en hæderlig Karl.

Aage forstod ikke, hvad Konsulen mente,
og gad heller ikke spørge derom. Jublende
af Glæde foer han ned ad Trapperne med
den Pakke Aviser og Breve, Konsulen havde
givet ham, og næsten aandeløs naaede han
tilbage til den pavelige Mønt, hvor han luk-
kede sig inde i sit Værelse. I stille Bo vilde

han ret nyde Efterretningerne fra Hjemmet.
Paa et af Brevene, men af temmelig gammel
Dato, kendte han Poulas Haand, han rev det
op og læste:

»Min egen, elskede Ven!
Du aner næppe, hvor tung og trist denne

Sommer er gaaet for mig. Fader har været me-
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get alvorlig syg, og jeg har stadig maattet være
om ham, da Tante Malle er bleven mere kon-
fus end nogensinde før; men alt dette kunde
jeg endda være kommet over, hvis jeg blot hav-
de hørt noget mere fra Dig; men i det sidste
halve Aar har jeg intet Brev l'aaet. kun to Hil-
sener, som viste mig, at Du endnu levede. Den
ene var fra en Politimand, som oftere har været
herude hos os i Anledning af den fortvivlede
Hetssag, der gik Dig saa uretfærdig imod. Da
han besøgte os, fortalte han, at han skulde rejse
og muligt kom til Rom. Jeg kunde ikke be-
kvemme mig til at lade ham tage Brev med til

Dig, og saa had jeg ham kun om at bringe Dig
Ringen som en Julehilsen fra mig. Da han kom
hjem fra sin Rejse, fortalte han, at han havde
truffet Dig paa en Kafé Juleaften, og jeg var saa
glad ved, at Du fik Ringen netop paa den -
Stakkels Ven, Du har vist haft en ensom og
bedrøvelig Jul!

Kan Du huske Anders Jensen, som vi legede
med, da vi var Børn. Jeg havde næsten glemt
ham, men saa kom han pludselig en Dag og
bragte mig Hilsen fra Dig. Han saa ussel ud
baade i Klæder og Ansigt, men nu er han ble-

ven en hel Karl igen og skal i næste Uge holde
Bryllup; men Kapellanen maa vie ham. Fader
kan det ikke. og det var det. Anders kom for
at bede ham om. Jeg fik den dybeste Medli-
denhed ved at høre hans Fortælling om. hvor
usselt han havde haft det i den pavelige Tje-

neste. Gud være lovet, at Du ikke er Xuav.
men en stille, fredelig Kunstner, der virker i

sit Kald. Hvor jeg længes efter at se din præg-
tige Medaille, og hvor jeg hader denne Giro-
metti, som har gjort Alt for at hindre Dig i at

faa den frem. Ak. Italienerne er vist troløse
Folk!

Du. som lever under en evig blaa Himmel,
kan næppe tænke Dig. hvor tung og trist denne
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elendige Sommer har været, en ægte dansk
Regnsommer med blygraa Himmel, dryppende
Træer og kolde Taager hen over Søen. Hvor
melankolsk er dog Egnen herude, naar Reg-
nen siver ned, naar Stormen rusker i de store
vaade Linde, og naar Alt er raat og fugtigt som
i en Mose. Det virker saa tungt paa Humøret;
men naar Savnet og Længselen ret kommer
over mig, tyer jeg ned til vort gamle Lysthus
og bilder mig ind, at Du sidder hos mig. Ak,
der er kun det Navn, Du har ridset paa Væg-
gen — det har jeg kysset mange Gange.

Saa ser jeg ud over Søen, stirrer og spej-

der, men den hvide Raad kommer ikke frem
under Skjoldnæs Ranker. Forleden Aften tro-

ede jeg at se den ude i det Fjerne. Jeg løb
ned til Landingsbroen, stirrede og stirrede;

men saa var det kun en Flok hvide Maager,
som trak hen over Søen. Hvor jeg dog er en
taabelig Pige!

Jeg maa standse, thi i dette Øjeblik kom
Marie og kaldte mig til Fader, hun sagde, at

Rorgmesteren fra Stilleby var inde hos ham,
(lud maa vide. hvad han vil her saa sent paa
Aftenen?

Kære, elskede Aage!
Jeg kan næppe sanse af Glæde; jeg veed

knapt, om jeg er vaagen eller drømmer; thi

hvad der er sket er saa forunderlig mystisk,
at jeg først slet ikke vilde tro derpaa, og dog
er det sandt, jublende sandt som et Himlens
Evangelium. O, jeg kunde have faldet den gamle
Rorgmester om Halsen og kysset hans grimme
Mund, saa frigjort og glad blev jeg i det Øje-
blik, da han fortalte de Skændigheder, man
har udøvet imod Dig; men jeg glemmer jo
af lutter Henrykkelse rent at fortælle Dig, hvad
der er sket. Nu skal Du høre, hvad Rorgme-
steren fortalte.
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Den afskylige Guldsmed Trolle, som jeg

aldrig har kundet se uden at tænke paa de
Underjordiske, er bleven arresteret for at have
fralokket Bønderne Penge, ved at bringe dem
i noget som Borgmesteren kaldte hypnotisk
Søvn. Han tik dem dertil ved at lokke dem ind
i sit Værksted og lude dem stirre paa en Dia-
mantring, hvori han sagde at de kunde se.

hvorledes Høsten skulde blive. Naar de saa
var faldne i Søvn, bildte han dem ind, at de
stod i Gæld til ham for mange Penge, og at de
skulde betale dem paa en vis Dag, og saa gjorde
de Stakler det virkelig.

Men endelig var der En, der narrede Trolle,
og det var netop den Politimand, som jeg saa
godt kunde lide, og som traf Dig i Bom. Da
han første (lang kom til os for at forlange
min stakkels Bing fremlagt i Betten. hadede
jeg ham ret inderligt; men da han senere bragte
den tilbage, var han saa god imod mig og tro-

stede mig, det bedste han kunde. Jeg tror. al

han allerede dengang havde en dæmrende
Anelse om. at der maatte være noget i Sagen,
som ikke ret var opklaret, men han bøjede sig

ligesom alle de Andre for de vægtige Vidnes-
byrd, som Trolle kunde fremføre; dog talte han
aldrig om Dig uden den største Medfølelse.

Saa fortalte jeg ham til Gengæld Alt. hvad
jeg vidste om Dig, hvor god og hvor ærlig Du
var, og hvor umuligt det vilde være for Dig al

benytte netop dvn Mønt, jeg havde givet Dig,
til et usselt Falskneri. Da jeg gav ham Ringen
med til Dig. trykkede han min Haand og sagde

:

Tah ikke Model, lille Frøken! Sagen er ikke
endt endnu — det skal De faa at se.

Og nu har vi Syn for Sagen! Tænk Dig.

han kom herud forklædt som Hestepranger,
svirede og drak med Guldsmed Trolle nede
paa Gæstgivergaarden og tik ham saa til at

røbe, al han i et helt Aar havde rejst rundt
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med en bekendt Magnetisør, som gav Fore-

stillinger paa Teatrene og fik sine Olre til at

oiøre de latterligste Ting. Til sidst pralede

Trolle af, at han kunde faa Folk til at gjøre,

hvad det skulde være, og da Hesteprangeren

svor paa, at det aldrig skulde ske med ham,

fik Trolle ham ind i sit Værksted. Men nu skal

Du blot høre, hvordan Politimanden narrede

ham! Han havde et Par forklædte Betjente

med fra København, og de stod paa Lur ude

i Gaarden ved Vinduet, saa at de kunde se og

høre Alt, hvad der foregik inde i Værkstedet.

Politimanden spillede sin Rolle udmærket, han

lod som om han blev hvpnotiseret, lovede at

betale den opdigtede Gæld, og betalte den vir-

kelig nogle Dage efter mod Trolles Kvittering.

Saa havde de Ræven i Saksen! Han vred

og snoede sig, han nægtede og løj; men det

hjalp alt sammen intet; thi Borgmesteren er

en skarp Forhørsdommer, siger Fader. Lidt

efter lidt maatte Trolle gaa til Bekendelse om
Alle dem, han havde besveget, og saa kom det

endelig frem, at han for at hævne sig paa Dig,

ved sin djævelske Kunst havde faaet Dig til at

lave de Mønter, hvorfor Du blev dømt.

Men nu, kære Aage, er Fuglen i Frihed, og

jeg er saa glad, saa jublende glad. Jeg laldt

Faderom Halsen af lutter Henrykkelse, og da

han spurgte mig, hvorfor jeg græd og lo paa

een Gang, fortalte jeg ham, hvor kær Du havde

været mig i mange, mange Aar, lige fra den

Tid vi legede Fiskere ved Søen. Han havde

intet anet! den kære, gode Fader; men da jeg

saa fortalte ham, at jeg aldrig et Øjeblik havde

svigtet Dig i al din Nød, og at jeg havde givet

Dig min Tro før al denne Elendighed kom
paa, tog han min Haand, trykkede den og

sagde: »Gud velsigne Dig, mit Barn, Du har

været trofast som Faa."

Saa lagde han sig stille hen, med saadan et
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mildt Udtryk af Glæde i sit Ansigt, at jeg blev
siddende længe hos ham; men han talte ikke.

Ak, Aage, han er meget svag, og jeg frygter
for, at vi ikke beholder ham ret lange. Kom
derfor, hvis det er Dig muligt; jeg veed. at In-

tet vilde glæde fader mere end atter at gen-
se Dig, som han saa længe har miskendt. Ak,
kunde jeg blot sende Dig et endnu længere
Drev, men del Lys. jeg skriver ved. staar og
Hakker; det er lige ved at gaa ud. og jeg tør
ikke gaa ned og hente et nyt for ikke at for-

styrre Fader; hans Livslys er lige saa svagt
som den flakkende Flamme foran mig.

Kom snart, kom snart min egen elskede
Ven, hver Dag jeg venter er en Evighed. Tag
tusinde Hilsner og tusinde Kys fra din en-
somme, trofaste Poula.

Aage læste Brevet to Gange igennem, kys-
sede det og sagde halvthojt: Afsted til Dan-
mark.
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